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Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu 
przedmiotu socjologii i psychologii oraz metod badawczych, 
którymi posługuje się socjologia w odniesieniu do wsi i miasta. 
Student powinien też umieć obserwować przeobrażenia struktury 
społeczno-przestrzennej miasta i wsi; dostrzegać relacje między 
życiem społecznym i psychicznym człowieka a formami 
zagospodarowania terenu; wykorzystać wiedzę w kształtowaniu i 
ochronie krajobrazu 
 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Socjologia a planowanie przestrzenne; relacje między życiem 
społecznym a zagospodarowaniem przestrzeni; perspektywy 
badań w zakresie socjologii miasta, wsi i regionu dla potrzeb 
planowania; przeobrażenia w strukturze społecznej miast i wsi; 
Społeczne zróżnicowanie terytorialne, człowiek w środowisku 
mieszkalnym, koncepcja adaptacji, satysfakcji, preferencji, 
koncepcja percepcji, koncepcja społeczno-ekonomicznych i 
kulturowych uwarunkowań; morfologia przestrzeni regionu, 
miasta i wsi, problemy i konflikty społeczne; urbanizacja jako 
proces zmian przestrzeni pod wpływem oddziaływania 
społeczeństwa i zmiany społeczne pod wpływem przetworzonej 
przez niego przestrzeni; miasto i wieś jako jednostki analizy 
socjologicznej – czynniki rozwoju; badania socjologiczne osiedli 
mieszkaniowych, dzielnic domków jednorodzinnych, sąsiedztwo i 
kontrola społeczna; rozwój powierzchni handlowych a zjawisko 
konsumpcjonizmu; styl życia i kategoria czasu wolnego w 
mieście i na wsi; wypoczynek w przestrzeni otwartej a 
satysfakcja społeczna. Krajobraz w świadomości społecznej. 
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