
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Planowanie przestrzenne 

Nazwa w języku angielskim:  Spatial planning 

Język wykładowy:   english 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Spatial Economy 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obligatory 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I degree 

Rok studiów:  II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

The objective of the course is to familiarise students 

with spatial dimensions of planning, spread the 

knowledge of the conditions and mechanisms of 

spatial development, of the associations of spatial 

planning with other scientific disciplines and with 

the economic practice, of the importance of spatial 

organisation of economic and social life in the 

processes of growth and development on a local, 

regional, national and international scale. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Explains the basic concepts and issues of design and construction 

and their associations with related sciences 
K_W01 

 

W_02 

Knows the economic, legal, social and environmental fundamentals 

of carrying out projects in an urbanised area 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Knows how to perform simple analyses and assessments of existing 

planning solutions, indicate their faults and suggest corrective 

actions in an urbanised and open landscape 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

U_02 

Knows how to exploit various sources of information concerning 

the potential place of the implementation of a project and perform 

a critical analysis of those sources 

K_U07 
K_U08 
K_U09 

U_03 
Identifies threats to the natural environment and their sources of 

origin  
K_U01, KU_04, KU_07, 

K_U08 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Is aware of the level of his/her own knowledge and knows how to 

use it in practice 
K_K01 
K_K02 

K_02 
Is responsible for his/her own work and is prepared for and accepts 

the principles of team work 
K_K05 

K_03 
Makes endeavours for the respect of the rules of environment 

protection 
K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne)/niestacj
onarne 

wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) ćwiczenia terenowe (5 godzin) / 
wykład (10 godzin), ćwiczenia laboratoryjne (30 godzin), ćwiczenia terenowe (5 godzin) 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Knowledge of basic concepts of spatial economy, drawing and the core courses completed 

Treści modułu kształcenia: 

Basic concepts, main theories of spatial economy, the principles of spatial planning, space as a 

phenomenon, the structure of spatial planning in Poland, the issue of national spatial planning, the 

conditions of the development of Polish economic space, elements of spatial composition, a case study of 

the conditions and directions of spatial planning of a commune, a local spatial plan of a commune, spatial 

information systems, spatial development of towns and cities and of urban green areas. 

Literatura podstawowa: 

1. Domański R, 2002, Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

2. Strzelecki Z., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

3. J. M. Chmielewski: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast (rozdz. 14 i 15). Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.  

4. E. Borsa i inni: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy - omówienia - 

komentarze. Urbanista, Warszawa 2003.  

5. Praca zbiorowa pod kierunkiem G. Tomlinsona i Z. Ziobrowskiego: Gospodarka przestrzenna gmin. 

IPiK - Oddział w Krakowie i Llewelyn-Davies, London. Fundusz Współpracy i Brytyjski Fundusz Know-

How, Kraków 1998. 

Literatura dodatkowa: 

1.  Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich., Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

2. Praca zbiorowa od red. Markowskiego T., 2001, Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju. "Biuletyn KPZK PAN" z. 195. 

3. Praca zbiorowa pod red. Stawasz. D., 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - 

teoria i praktyka., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Traditional lecture with the aid of multimedia facilities. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Lecture and discussions: a written test, a topical presentation with the use of multimedia facilities, 

activeness in class, preparation of a draft spatial plan, a written examination 

 



Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 
(sprawdzian testowy lub w 
postaci pytań)   

Education effects in terms of 

knowledge, skills and competences 

are verified by tests 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

 

Ocena prezentacji 
tematycznej 

Education effects in terms of skills 

and competences are verified by a 

topical presentation 

W_01; W_02 

U_01; U_02; U_03 

K_01; K_02 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia ćwiczeń:   

1. written test: 20 pkt. 

2. a topical presentation with the use of multimedia facilities: 60 pkt. 

3. oral egzamination: 20 pkt. 

Uzyskanie co najmniej 51% z egzaminu ustnego  

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 10 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 30 

       - udział w ćwiczeniach terenowych 5 5 

      - udział w konsultacjach 5 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 2 5 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 3 5 

      - przygotowanie się do egzaminu 5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie urbanistyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Urban design 

Język wykładowy:   english 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Spatial economy 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obligatory 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I degree 

Rok studiów:   III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr Ewa Miłkowska 

Cele i zadania przedmiotu 

Familiarising students with the concepts of city 

structure and urban design. Analysis of housing 

objectives and policy. Familiarising students with the 

principles of urban spatial planning in different 

scales. Presenting the principles of the localisation 

and design of service and technical infrastructure in 

a city and of greenery. 

 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Indicates the elements of city structure and knows the formal and informal 

relationships established among them 
K_W05 

W_02 Characterises the elements and factors of urban composition K_W05 

W_03 
Knows the principles of dimensioning of urban space and the utilisation 

rates of the dimensioning 
K_W08 

W_04 
Knows the importance and principles of the functioning of service, 

technical and industrial infrastructure in a city 
K_W08 

W_05 Characterises greenery systems and basic principles of their shaping K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Knows how to perform analyses and formulate a design problem, 

establishes the principles of land use and of the use of instruments in 

urban design 

K_U02 
K_U07 
K_U10 

U_02 Presents in a graphic form and knows how to discuss the design concepts K_U06 
K_U13 



of land development 

U_03 
Applies urban indicators and the principles of sustainable development at 

formulating design concepts 

K_U05 
K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Is aware of the mutual relations of the factors having impact on spatial 

planning 
K_K01 

K_02 Respects and follows the rules governing intellectual property K_K06 

K_03 
Is in conformity with the principles of sustainable development and of the 

protection of national heritage 
K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Stacjonarne: wykłady (15 godz.); ćwiczenia (45 godz.), niestacjonarne: 
wykłady (10 godz.); ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

- 

Treści modułu kształcenia: 

Public – private – institutional space Functional analysis of urban public space 

Urban composition. City structure and its importance and location. The idea of a social neighbourhood. Its 

genesis, characteristics and adoption for contemporary communities. Social principles of shaping 

neighbourhoods and residential complexes. A case study of the concept of a local spatial plan of a 

downtown area. Communication systems of a city. Foot and car communication. Individual 

communication and collective communication systems. Alternative communication. Reorganization of 

industrial parks and degraded areas. Reorganization of concrete slab neighbourhoods; transformation of 

the form and function. Revalorisation of historical urban complexes. Maintenance and transformation of 

the forms and functions. Designing principles in a cultural and protected landscape. Urban design in an 

open landscape. Human impact on the environment and design strategies. 

Literatura podstawowa: 

1. Jan Maciej Chmielewski Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. 

2. Kazimierz Wejchert Elementy kompozycji urbanistycznej Arkady 1974. 

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Nowa Karta Ateńska (2003). 

Literatura dodatkowa: 

1. Andrzej Richling, Jerzy Solon Ekologia krajobrazu PWN Warszawa 1993. 

2. Janusz Bogdanowski Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu wydawnictwo PAN 1976 

Ossolineum. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Traditional lecture with the aid of multimedia facilities, design exercises. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Credit in the form of an examination. Education effects in terms of skills are verified by an analytical work 

– a written/photographic/drawing simplified design of a city fragment in a 1:500 and 1:1000 scale. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Conditions for obtaining a course credit: an examination on the content of the lectures, preparation of a 



concept of land development intended for a small residential complex with services, public space, 

greenery and communication. Attaining a combined grade of at least 51% of the total number of points 

from all the forms of credit (examination, test). 
 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 

Egzamin – 50 pkt. 

Praca projektowa – 50% 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

  

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 45 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia urbanistyki 

Nazwa w języku angielskim:  History of urban planning 

Język wykładowy:   english 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Spatial economy 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obligatory 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I degree 

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Familiarising students with the genesis of urban 

layouts and accompanying architectural forms of 

selected cities with reference to European culture, 

architecture and urban planning. Developing skills in 

recognising the value of cultural heritage of 

surrounding space and the impact of that heritage 

on changes occurring in contemporary urban space  

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Characterises the conditions of historic cities coming into existence and of 

historic urban layouts 
K_W05 
K_W01 

W_02 Names the characteristic features of cities in different historical periods K_W03 
K_W05 

W_03 

Presents the evolution of the urban planning concept from the times of 

the oldest civilisations until contemporary times, in the process of 

civilisation, cultural, socio-economic and political changes 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Knows how to present the genesis of urban layouts and accompanying 

architectural forms of selected Polish cities with reference to European 

culture, architecture and urban planning 

K_U03 
K_U04 

U_02 
Identifies the value of cultural heritage of surrounding space and the 

impact of that heritage on changes occurring in contemporary urban space 
K_U04 
K_U11 

U_03 
Knows how to interpret a graphic record of urban space and evaluate the 

elements of urban space planning 
K_U12 

 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Understands the need for continuous self-development and gaining 

knowledge K_K01 

K_02 Respects the value of intellectual property K_K06 

K_03 
Understands the social and environmental effects of urban planning and 

city development 
K_K02 

Forma i typy zajęć:  Stacjonarne: wykłady (30 godz.); niestacjonarne: wykłady (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

- 

Treści modułu kształcenia: 

Cities of the oldest civilisations – examples of Egypt and Mesopotamia. Polis – the original model of a 

European city. Aesthetics – architectural orders. Rome: the principles of the construction of the castrum 

romanum; elements crystallising the spatial layout of the castrum. The culture of the early Middle Ages 

(the role of Christianity) and the decline after the Roman Empire. The principles of the construction of an 

“organic” city. Elements of the structure of fortified cities. The Middle Ages II – “planned” cities; principles 

of the location of the cities. Medieval cities in Europe: Carcassone, Paris, Lubeck. Early medieval 

settlement and the development of cities in Poland: Poznań, Wrocław, Kraków. The Renaissance and 

Baroque Florence, Urbino, ideal cities (Alberti, Leonardo, Filarete) and their realisation. Zamość. The 

development of European cities from the 16
th 

to the 18
th

 century. New principles of shaping city space – 

extending the “city field”. The beginnings of modern urban planning. The development of European cities 

from the 16
th

 to the 18
th

 century II. Classicism. Changes of lifestyle and new inspirations in cities. The 

principles of shaping and the role of open space within the structure of a city. The industrial city – the 19
th

 

century. The utopian city and garden cities. The urban planning of the modernism – urban planning as 

artistic and scientific activity. General principles of shaping the space of modern cities – definitions and 

manifests. Le Corbusier – the theoretical principles of new urban planning and their adoption attempts. 

Characteristics of the construction of new types of cities: linear, elongated cities. Vanguard principles of 

city planning – the “functional Warsaw”. Present-day urban planning trends. The role of technology and 

modern media in the shaping of cities. - Examples of the principles of new urban planning in plans of 

space transformations of European cities (London, Paris, Berlin, Dutch cities).  

Literatura podstawowa: 

1. Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, Warszawa 1965. 

2. Kalinowski W., (red.), Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce: Miasta historyczne, Warszawa, 

1986.  

3. Nowicki J., Kształtowanie środowiska. Architektura i urbanistyka w perspektywie przełomu stuleci, 

Warszawa 2001. 

4. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, oficyna wydawnicza PW, Warszawa 2001. 

Literatura dodatkowa: 

1. Benevolo Leonardo, Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995. 

2. Królikowski J.T., Rylke J., Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, SGGW, 

Warszawa 2001.  

3. Mumford Lewis, The City in History, New York 1961. 

4. Syrkusowa Helena, Społeczne cele urbanizacji, Warszawa 1984. 



5. Wisłocka Izabella, Dom i miasto jutra, Warszawa 1971. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Traditional lecture with the aid of multimedia facilities.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Credit in the form of a test. Education effects in terms of skills are verified by a test, the topic of which is 

the knowledge of the history of city development. Education effects in terms of knowledge and social 

competences are verified by a pass test. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Conditions for obtaining a course credit: three tests on the content of the lectures. 

Attaining a combined grade of at least 51% of the total number of points from all the forms of credit 

(examination, test) 

 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium I – 30 pkt. 
Kolokwium II – 30 pkt. 
Kolokwium III – 40 pkt. 
Poprawy: jednorazowa popraw każdego kolokwium w semestrze. Dwie poprawy trzech kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 
30 godz. 

20 godz. 

Udział w ćwiczeniach 
- 

- 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
- 

- 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 
5 godz. 

10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 
20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 
- 

- 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta                                              50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2  
 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki  

przestrzennej 

Nazwa w języku angielskim:  Social and cultural spatial economy conditionings 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Spatial economy 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki  

Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatory 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I degree 

Rok studiów:  II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

The objective of the course is to familiarise students 

with social, economic and cultural processes occurring 

across Poland and the world and their impact on the 

shaping of social and cultural behaviour. The course 

deals with the issue of space as a resource and of 

place as human creation in space, conditions of spatial 

order, including spatial structures with reference to 

social and cultural values and to the situation of local 

communities.   

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 

Has basic economic, legal and social knowledge, in line with the 

Spatial Economy course. Knows basic concepts as well as legal and 

economic regulations pertaining to business activity and the 

management process in a broad sense. 

K_W02 

W_02 

Has basic knowledge necessary to understand the social, economic, 

legal and other non-technical conditions of engineering activity. 

Knows the ecological, social and economic value of space. Has the 

knowledge of the influence of interpersonal contacts and relations 

on the solutions used in spatial economy. Has the basic knowledge 

of ethical and legal aspects of space utilisation. 

K_W05 

W_03 

Has the basic knowledge of the conditions and factors determining 

economic and environmental influence on their functioning. Knows 

the functioning of a local and regional government. 

K_W10 



 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Knows how to identify and formulate specifications of simple 

engineering tasks of practical nature, characteristic of the spatial 

economy major. Knows how to carry out a simple spatial planning 

project, using the methods learned and technical equipment. 

K_U05 
 

U_02 

Knows how to identify the advantages and disadvantages of 

activities taken, the purpose of which is to solve problems 

encountered during professional career, so as to gain experience 

and develop engineering competences. Knows how to compare 

applied systems and technology in terms of satisfying social needs, 

the economic effectiveness of the systems and technology and the 

impact of the systems and technology on the natural environment. 

K_U09 

U_03 

Knows how to search, understand, analyse and use necessary 

information coming from various sources and in different forms, in 

line with the Spatial Economy course. Knows how to apply and 

critically examine different source materials used in tackling 

theoretical and practical tasks. 

K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Understands the need for and knows the possibilities of continuous 

self-development. Is aware of technological and social progress 

determining the need for continuous improvement of general 

knowledge. Is aware of the need for improvement and self-

development in his/her job. Shows the need for broadening his/her 

specialist knowledge and increasing his/her professional 

competences. 

K_K01 
 

K_02 

Is able to work independently and in a team. Is able to cooperate 

and work in a group assuming different functions. Is aware of the 

responsibility for his/her own work and is ready to subordinate 

himself/herself to the principles of team work and to bear 

responsibility for jointly performed tasks. 

K_04 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacj
onarne): 

traditional lecture 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Student powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia z ekonomii i polityki regionalnej 

Treści modułu kształcenia: 

At the course, students will be introduced to the issue of social and cultural conditions of spatial economy, 

including: social conditions of spatial economy, cultural aspects of spatial economy, space as welfare and 

wealth, creation of a place, inhabitation of a place, ethical basics of space management, public, private and 

social space, social participation in the shaping of space, spatial order, situation of people and spatial order, 

structure of a settlement, social tradition of space, contemporary space of a community, social participation 



in the shaping of spatial order, degraded landscape, analysis methods of the value of space, analysis 

techniques of the value of space. 

Literatura podstawowa: 

1. Domański R. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. WN PWN, Warszawa 2007.  

2. Karwińska A. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. WN PWN, Warszawa 2008. 
  

Literatura dodatkowa: 

1. Królikowski J. T., Rylke J., Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. SGGW, 

Warszawa 2001. 

2. Domański H., Struktura społeczna. WN Scholar, Warszawa 2004.  

3. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Traditional lecture with the aid of multimedia facilities. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Zaliczenie pisemne 90% 
W_01; W_02; W_03 

U_02; U_03K_02; K_03 

Aktywność studenta 10% W_03; U_01; U_03; K_01; K_02 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych 
warunków  

Uzyskanie łącznie co najmniej 51 % z zaliczenia pisemnego   

Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów przyznawanych za aktywność na zajęciach  

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
  

      - udział w wykładach 30 godz. 20 godz. 



      - udział w konsultacjach 
20 godz. 20 godz. 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

      - przygotowanie się do egzaminu 
25 godz. 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

 

 

 


