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Kierunek  lub kierunki studiów Architektura Krajobrazu 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Socjologia i Psychologia Środowiska 

Socjology and Psychology of Environment 
Język wykładowy 
 

Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 
 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 
 

I 

Semestr dla kierunku 
 

1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,08/0,912) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr hab. Maria Miczyńska - Kowalska 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra ekonomii i agrobiznesu 

Cel modułu 
 

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 umied obserwowad przeobrażenia 
struktury społeczno-przestrzennej miasta i wsi; dostrzegad 
relacje między życiem społecznym i psychicznym człowieka a 
formami zagospodarowania terenu; wykorzystad 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 

badao 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 uwarunkowao; morfologia przestrzeni regionu, 
miasta i wsi, problemy i konflikty społeczne; urbanizacja jako 
proces zmian przestrzeni pod wpływem oddziaływania 
społeczeostwa i zmiany społeczne pod wpływem 
przetworzonej przez niego przestrzeni; miasto i wieś jako 
jednostki analizy socjologicznej – czynniki rozwoju; badania 
socjologiczne osiedli 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Dyskusja, wykład 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


