
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu 
Partycypacja społeczna i rozwiązywanie 
konfliktów 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Public participation and conflict resolution  

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Gospodarka przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Rafał Lizut 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 V 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 

Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (publikacje 

naukowe, książki naukowe). 

Umiejętność współdziałania i pracowania w grupie, przyjmując w niej 

różne role. 

Umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy, umiejętność 

dyskusji. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze społecznymi 

uwarunkowaniami lokalizowania obiektów i jego również pozatechnicznych skutków 

dla lokalnych i globalnych użytkowników oraz 
2. Zapoznanie studentów z metodami przeciwdziałania lub przynajmniej zmniejszania 

konfliktów miedzy różnymi grupami interesów.  
3. Zapoznanie studentów z wymiarem prawnym, społecznym i personalnym przydatnym w 

przeciwdziałaniu konfliktom. 
 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada wiedzę z zakresu urbanistyki, planowania 

przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i 

społecznych konieczną do rozumienia uwarunkowań 

lokalizacyjnych czy zasad funkcjonowania poszczególnych 

rodzajów struktur przestrzennych 

K_W02 

W_02 Posiada specjalistyczną wiedzę społeczno-ekonomiczną i 

przyrodniczą w odniesieniu do gospodarowania 

przestrzenią oraz kwestii związanych z rozwojem lokalnym 

i regionalnym 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi zaplanować kierunki i skalę przekształceń 

środowiska przestrzennego człowieka zgodnie z jego 

potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, rozwoju 

zrównoważonego, zasadami ładu przestrzennego oraz 

możliwościami technicznymi 

K_U04 

U_02 Potrafi współuczestniczyć w tworzeniu różnorakich analiz 

przestrzennych i przygotowywaniu dokumentów 

planistycznych zmierzających do rozwoju społeczno-

gospodarczego i przestrzennego miejscowości i regionów 

w oparciu o posiadane zasoby lokalne 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Angażuje się w rozwiązywanie problemów i konfliktów 

społecznych w obszarze gospodarki przestrzennej  

K_K03 

K_02 Wykazuje wrażliwość na kwestie społeczne i posiada 

wiedzę na temat odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje 

K_K05 

K_03 Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki 

zawodowej  

K_K06 

K_04 Wykazuje umiejętność formułowania sądów w istotnych 

kwestiach społecznych i światopoglądowych. 

K_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przygotowanie planu partycypacji społecznej dla wybranego przykładu (informowanie, 

konsultowanie, współdecydowanie, negocjowanie, organizowanie warunków, etc. w 

nawiązaniu do procedury uchwalania mpzp). Podnoszenie kompetencji „miękkich” 

uczestników. Poszukiwanie i naśladowanie dobrych praktyk. 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny/test Sprawdzona praca 
egzaminacyjna/ 
sprawdzony test 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny/test Sprawdzona praca 
egzaminacyjna/ 
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sprawdzony test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Praca projektowa Sprawdzona praca 
projektowa 

U_02 Metoda projektu Praca projektowa Sprawdzona praca 
projektowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozmowa sokratyczna słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_02 Rozmowa sokratyczna słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_03 Rozmowa sokratyczna słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_04 Rozmowa sokratyczna słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Pawłowska K., Zanim wybuchnie konflikt: idea i metody partycypacji społecznej w ochronie 
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Środowiska, 2010 Tom 1 i 2 

Jak przetworzyć Miejsce; Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Project for 

Public Space Inc., Wyd. Polskiej Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2009 

Lewicka M., Architektura społeczeństwa obywatelskiego; O roli miejsca zamieszkania w 

budowaniu tożsamości lokalnej. [w:] Demokracja w Polsce; Doświadczanie zmiany, praca 

zbiorowa pod red. U. Jakubowskiej, K. Skarżyńskiej, Wydawnictwa Instytutu Psychologii 

PAN, Warszawa 2005. 

Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej; Stan, bariery, rekomendacje, praca 

zbiorowa pod red. G. Prawelskiej-Skrzypek, Wyd. Fundacji Międzynarodowe Centrum 

Rozwoju Demokracji, Kraków 1996. 

Pawłowska K., Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu; 

Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 

Kraków 2008. 

http://www.tup.org.pl/download/O_Warszawa/konferencja/Partycypacja.pdf 

Creighton J. L., The public participation handbook, Jassey-Bass, San Francisco 2005. 
Literatura uzupełniająca 

Daniłowicz P., Lisek-Michalska J., Focus - zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, 

Kultura i Społeczeństwo, nr 1/2000 

Pease A. i B., Mowa ciała, Wyd. REBIS, Poznań 2007. 
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