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Założenia i cele przedmiotu 

Psychologia i socjologia środowiska  jest przedmiotem kształcenia ogólnego. 
 Celem tego przedmiotu jest prezentacja relacji między społeczeństwem i środowiskiem. Celem  
części  psychologicznej przedmiotu jest prezentacja wzajemnych związków pomiędzy człowiekiem a 
środowiskiem oraz ukazanie znaczenia wybranych elementów środowiska dla człowieka. 
Socjologiczne ujęcie koncentrowało się będzie na  interakcji między społeczeństwem i szeroko 
pojętym środowiskiem w nawiązaniu do teorii socjologii miasta i socjologii przestrzeni 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład, dyskusja  
2. Prezentacje mulimedialne– społeczne wytwarzanie przestrzeni 
3. Studium przypadku – Indywidualne/zespołowe projekty badawcze obserwacji społecznej 
przestrzeni miasta 

Pełny opis przedmiotu 

Psychologia i socjologia środowiska będzie realizowana w dwóch blokach tematycznych. Część 
pierwsza z zakresu psychologii środowiska  koncentruje się na ukazaniu stosunku człowieka do  
środowiska  naturalnego i będącego wytworem cywilizacji. Na tym tle ukazane są konsekwencje 
wybranych elementów środowiska, takich jak hałas, zagęszczenie, przestrzeń. Omawiane są także 
problemy związane z funkcjonowaniem jednostki w szkole, miejscu pracy oraz miastach. Część druga 
z zakresu socjologii środowiska ma na celu kształtowanie „wrażliwości socjologicznej” i koncentrowała 
się będzie na problematyce przestrzeni publicznej w kontekście społecznej przestrzeni miasta. 
Wykłady obejmowały będą zagadnienia z zakresu: społecznego wytwarzania przestrzeni, perspektyw 
„widzenia” miasta i miejskiego stylu życia, przemian społecznych i ich konsekwencji dla nowych form i 
procesów w przestrzeni miejskiej, a także segregacji przestrzennej i komercjalizacji przestrzeni 
publicznej. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

 

Założenia wstępne  

Efekty kształcenia 

01. student zna wzajemne relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem;  
02. wie, jakie konsekwencje dla człowieka mają wybrane elementy środowiska  
03. potrafi określić, jak należy kształtować środowisko, aby sprzyjało ono zdrowiu i   zadowoleniu 

człowieka. 
04. student potrafi przygotować prezentację tematyczną na podstawie przeprowadzonej przez siebie 

analizy (case study) 
05. potrafi analizować zjawiska związane z jakością życia społecznego i jego formami w kontekście 

problematyki z zakresu architektury krajobrazu 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

04, 05 – ocena analizy i konstrukcji case study  
01, 02, 03 – egzamin pisemny 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Prezentacje indywidualnych projektów badawczych 
Pytania egzaminacyjne z ocenami.  

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

1) wynik egzaminu pisemnego- 50%  
2) ocena wykonania projektu badawczego - 50% 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1. Bell P.A., Greene T. C., Fischer J.D., Baum A. – Psychologia środowiskowa . Gdańsk  2004, rozdz. 1, 5,6, 8,9, 13. 
2. Eliasz A. – Psychologia ekologiczna. Warszawa 1993. 
3. Giddens A., Socjologia. Warszawa PWN, 2004. 
4. Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: PWN, 2010. 
Literatura uzupełniająca: 
5. Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002. 
6. Haas T. (red.), , New urbanisme and beyond. Wyd. Rizzoli, Nowy Jork 2008. 
7. Hajer M., Reijntrop A., , In search of New Public Domaine. Callwey, Monachium 2004. 
8. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar, 2002. 
9. Kozielska B., Współczesne koncepcje rozwoju metropolii w kontekście paradygmatu miast globalnych, Katowice 2008,  
10. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk  

2010,  
11. Madanipour A., Public and Private Spaces of the City. Wyd. Routledge, Londyn 2003. 

UWAGI:    



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01 posiada wiedzę o wpływie jakości krajobrazu na funkcjonowanie 
społeczności lokalnych 

AK2_W03  
 

02 posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów wykorzystania potencjału 
środowiska przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu krajobrazu 
miast i obszarów wiejskich 

AK2_W05  
 

03 posiada umiejętność pozyskiwania i syntezy informacji o 
uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, społecznych , 
ekonomicznych  i prawnych na potrzeby kształtowania ładu 
przestrzennego na różnych poziomach przekształcania krajobrazu   

AK2_U02  
 

04 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych, 
prezentacji oraz wystąpień w języku polskim i obcym 

AK2_U06 

05 ma świadomość znaczenia architektury krajobrazu jako dyscypliny 
kształtującej jakość przestrzeni i warunki życia ludzi 

AK2_K02 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,5 ECTS 


