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Socjologia i psychologia środowiskowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
architektura krajobrazu

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.MI2HS.2347.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Aleksandra Lis

Pozostali prowadzący Aleksandra Lis

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wprowadzenie studenta w podstawy psychologii środowiskowej (student poznaje mechanizmy relacji człowiek-
środowisko w zakresie najbardziej istotnym w projektowaniu architektury krajobrazu)
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
związki pomiędzy sposobem zagospodarowania
przestrzeni a potrzebami psychicznymi człowieka
i jego zachowaniami

AK_P7S_WG02 Zaliczenie pisemne

W2 podstawowe metody i techniki badań w naukach
społecznych AK_P7S_WG02 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować cechy przestrzeni uwzględniając
zachowania i reakcje ludzi w różnych aspektach

AK_P7S_UO10,
AK_P7S_UW01 Wykonanie ćwiczeń

U2
formułować problemy projektowe na podstawie analiz
i diagnozy problemów z dziedziny psychologii
środowiskowej

AK_P7S_UO10,
AK_P7S_UW01 Wykonanie ćwiczeń

U3
zastosować wiedzę dotyczącą procesów
psychologicznych kierujących zachowaniami
i emocjami ludzi w programowaniu i projektowaniu
przestrzeni

AK_P7S_UO10,
AK_P7S_UW01 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 bycia swiadomym roli użytkownika w procesie
projektowania, realizacji i użytkowania przestrzeni AK_P7S_KO04 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przeprowadzenie badań 38

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
68

ECTS
2.5
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Psychologia środowiskowa jako nauka. Metody badań w naukach społecznych.
Zachowania jako jednostka analizy w projektowaniu. Percepcja środowiskowa.
Teorie behawioralne i ich wykorzystanie w projektowaniu. Przestrzeń osobista.
Dystanse. Prywatność. Terytorialność (społeczna i fizyczna definicja terytoriów,
 zachowania terytorialne, elementy funkcjonowania terytorialnego). Społeczne
interakcje. Preferencje krajobrazowe. Biofilia. Oddziaływanie natury na psychikę
człowieka. Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej. Zapobieganie przestępczości
poprzez projektowanie środowiskowe

Wykład

2.

Ćwiczenia łączą 2 bloki tematyczne:

1.       Zastosowanie wybranych metod badawczych stosowanych w naukach
społecznych

2.       Wpływ przestrzeni na zachowania i odczucia użytkowników (różne aspekty,
w tym aspekt użytkowy, terytorialny, interakcyjny i wizualny) – diagnoza
problemów i koncepcje rozwiązań

Forma zadań ustalana jest każdego roku.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia, blended learning, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
-
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AK_P7S_KO04
Absolwent jest gotów do powiązania roli społecznej architekta krajobrazu ze środowiskiem i otoczeniem
społecznym, w tym do współpracy z odbiorcami projektu na każdym etapie jego tworzenia i uwzględniania
potrzeb społecznych

AK_P7S_UO10 Absolwent potrafi aktualizować zdobytą wiedzę oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie
się przez całe życie

AK_P7S_UW01 Absolwent potrafi integrować wiedzę, stosując podejście systemowe, oceniać przydatność i możliwość
wykorzystania współczesnych rozwiązań w zakresie dziedzin powiązanych z architekturą krajobrazu

AK_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym teorie i metody badawcze z zakresu socjologii i
psychologii środowiskowej oraz innych nauk społecznych i humanistycznych oraz rozumie ich znaczenie
dla architektury krajobrazu


