
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Kulturowe Studia Miejskie 
2. Kod zajęć/przedmiotu: 20-KUDU-KSM
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: kulturoznawstwo 
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień 
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h W
9. Liczba punktów ECTS: 4

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Jadwiga Zimpel, 
doktor, jzimpel@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:

Przekazanie wiedzy o współczesnych miastach rozumianych jako przestrzenie kulturowych praktyk. 

Zapoznanie  studentów  z  wynikami  najnowszych  badań  przestrzeni  kulturowych  miasta,  prowadzonych  z
uwzględnieniem  metodologii  łączących  doświadczenia  kulturoznawstwa  kontynentalnego,  studiów
kulturowych i studiów miejskich. 

Ukazanie różnic i związków między kulturowymi studiami miejskimi a innymi dyscyplinami zajmującymi się
badaniem miast, takimi jak urbanistyka, antropologia czy socjologia miasta.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):
Ogólna wiedza na temat historii badań nad kulturą miasta

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów: 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:

Symbole EK dla 
kierunku studiów

1. KUDU-KSM

zna i rozumie specyfikę kulturowych studiów miejskich, 
obejmujących w perspektywie interdyscyplinarnej 
(historycznej, społecznej, kulturowej, urbanistycznej) 
koncepcje miasta i miejskości, zna i rozumie metody analizy
i interpretacji praktyk i wytworów kultury, właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii lub kierunków w badaniach nad 
miastami oraz specjalistyczne opracowania naukowe, 
dokumenty, wyniki badań opisujące zmiany i procesy 
kulturowe zachodzące we współczesnych miastach

K_W13

2. KUDU-KSM

potrafi  posługiwać  się  i  twórczo  integrować  koncepcje
teoretyczne  i  podejścia  badawcze  w  ramach  kulturowych
studiów  miejskich,  poddając  analizie  praktyki  i  strategie
miejskie  dotyczące  obszaru  kultury  (rewitalizacyjne,
artystyczne,  polityczne,  promocyjne  itp.),  a  także
współtworząc i uczestnicząc w realizacji strategii miejskich
w obszarze kultury

K_U13

3. KUDU-KSM jest  gotów/gotowa  do  dostrzegania,  rozpoznawania  i
poddawania  analizie  problemów  i  konfliktów  obecnych  w
przestrzeni  miasta,  stawiania  diagnoz  i  formułowania
rekomendacji  rozwiązań  tych  problemów,  w  ramach
aktywnej  współpracy  ze  społecznościami  miejskimi  oraz
inicjowania  i  kierowania  przebiegiem  działań  i  projektów

K_K13
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kulturalnych w miastach.

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do odpowiednich 
efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

1.Kulturowe studia miejskie jako nowa transdyscyplina nauki: Wprowadzenie do
wykładu.

1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

2. Tradycje badawcze w kulturowych studiach miejskich
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

3. Miejskość jako projekt kulturowy
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

4. Miastotwórcza rola miejskich wyobrażeń
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

5. Przestrzenności doświadczenia w mieście postindustrialnym
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

6. Narratologiczna analiza miejskiego wielogłosu
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

7.  Współczesne  zastosowania  interpretacji  semiotycznej  w  badaniach  nad

miastami

1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

8. Powtarzanie rozumienia. Cyrkularna produktywność hermeneutycznej lektury

miasta.

1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

9. Jak artykułować protest? Ruchy miejskie w walce o prawo do miasta
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

10. Działaniowe ujęcia miejskości
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

11. Obiekt artystyczny w przestrzeni miejskiej
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

12. Rola kultury w procesach gentryfikacji. Miejskie ekonomie symboliczne.
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

13.  Rewitalizacja  jako  dyskurs  normalizujący.  Sprzeczności  miejskich  polityk

rozwoju

1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

14. Afekt jako kategoria analityczna w badaniach porównawczych nad miastami.
1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM

15. Poza opozycją urbanizacja – urbanizm. W stronę metodologii zorientowanych

na problem.

1. KUDU-KSM
2. KUDU-KSM
3. KUDU-KSM
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5. Zalecana literatura:

- Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 
- Dziuban Z.,  Doświadczenie,  w:  E.  Rewers  (red.),  Kulturowe studia  miejskie,  Narodowe Centrum Kultury,

Warszawa 2014
- Foucault M, Inne przestrzenie, tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty drugie”, nr 6/2005. 
- Harvey D. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
- Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Centrum Architektury, Warszawa 2014.
- Juskowiak  P.,  Artykulacje,  w:  E.  Rewers  (red.),  Kulturowe  studia  miejskie, Narodowe  Centrum  Kultury,

Warszawa 2014.
- Koshany  R.,  Interpretacje,  w:  E.  Rewers  (red.),  Kulturowe  studia  miejskie,  Narodowe  Centrum  Kultury,

Warszawa 2014.
- Kosińska M.,  Miasto – sztuka – media, w: E. Rewers (red.), Kulturowe studia miejskie, Narodowe Centrum

Kultury, Warszawa 2014.
- Leśniewski N.,  Miasto i jego miejsca. Próba ujęcia radykalno-hermeneutycznego, w: A. Zeidler-Janiszewska

(red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
- Michałowska  M.,  Transdyscyplinarne  podstawy  kulturowych  studiów  miejskich,  w:  E.  Rewers  (red.),

Kulturowe studia miejskie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
- E. Michałowska M.,  Narracje, w: E. Rewers (red.), Kulturowe studia miejskie, Narodowe Centrum Kultury,

Warszawa 2014.
- Nieszczerzewska  M.,  Wyobrażenia.  w:  E.  Rewers  (red.),  Kulturowe  studia  miejskie,  Narodowe  Centrum

Kultury, Warszawa 2014.
- Rewers E.,  Miejska przestrzeń kulturowa:  od laboratorium do warsztatu,  w:  E. Rewers (red.),  Kulturowe

studia miejskie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
- Skórzyńska A., W poszukiwaniu miasta jako praxis, w: E. Rewers (red.), Kulturowe studia miejskie, Narodowe

Centrum Kultury, Warszawa 2014.
- Maćków W., Zimpel J.,  Rewitalizacja dzielnicy, w: E. Rewers (red.),  Kulturowe studia miejskie, Narodowe

Centrum Kultury, Warszawa 2014.

- Żyłko B.,  Miasto  jako  przedmiot semiotyki  kultury.  Uwagi  metodologiczne,  „Estetyka i  Krytyka 12
(1/2007), ss. 65-72.

- III. Informacje dodatkowe 
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)

Metody i formy prowadzenia zajęć
X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień x

Wykład konwersatoryjny x

Wykład problemowy x

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna
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Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Inne (jakie?) -

…

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe dla 
danego EU lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

1.
KUD
U-

KSM

2.
KUD
U-

KSM

3.
KUD
U-

KSM

Egzamin pisemny X X X

Egzamin ustny

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Test
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Projekt

Esej

Raport

Prezentacja multimedialna

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

Portfolio

Inne (jakie?) -

…

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS 

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

P
r
a
c
a

 
w
ł
a
s
n
a

 
s
t
u
d
e
n
t
a
*

Przygotowanie do zajęć

Czytanie wskazanej literatury 60

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4

* proszę wskazać z proponowanych przykład  ó  w   pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
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bardzo dobry (bdb; 5,0): student w bardzo dobrym stopniu opanował zagadnienia poruszane podczas 
wykładu, 

dobry plus (+db; 4,5): student w stopniu dobrym z plusem opanował zagadnienia poruszane podczas 
wykładu

dobry (db; 4,0): student w dobrym stopniu opanował zagadnienia poruszane podczas wykładu 

dostateczny plus (+dst; 3,5): student w stopniu dostatecznym z plusem opanował zagadnienia poruszane 
podczas wykładu

dostateczny (dst; 3,0): student w stopniu dostatecznym opanował zagadnienia poruszane podczas 
wykładu

niedostateczny (ndst; 2,0): student w stopniu niedostatecznym opanował zagadnienia poruszane podczas 
wykładu
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