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Antropologia infrastruktury
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2020/2021

Kod przedmiotu
HSOCS.I20K.1583863818.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Łukasz Afeltowicz

Prowadzący zajęcia Łukasz Afeltowicz

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników i uczestniczek kursu z nurtem badań nad infrastrukturami.

C2 Celem kursu jest zaprezentowanie metod odkrywania i badania infrastruktur w rozumieniu antropologicznym.

C3 Celem kursu jest uwrażliwienie na praktyczne i polityczne wzywania związane z budowaniem, modyfikowaniem
i utrzymaniem infrastruktur późno-nowoczesnych społeczeństw oraz społeczeńst "rozwijających się".
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student/ka zna i rozumie rolę infrastruktur(y)
w budowaniu świata społecznego. SOC1A_W02

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę
zespołu, Przygotowanie i
przeprowadzenie badań

W2 Rozumie jakie znaczenie mają kolektywy socjo-
techniczne we współczesnym świecie. SOC1A_W14

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę
zespołu, Przygotowanie i
przeprowadzenie badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student/ka umie analizować i wyjaśniać
funkcjonowanie kolektywów socjo-technicznych. SOC1A_U02

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę
zespołu, Przygotowanie i
przeprowadzenie badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/ka jest gotów/a do samodzielnego śledzenia
powiązań między aktorami ludzkimi i pozaludzkimi SOC1A_K02

Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę
zespołu, Przygotowanie i
przeprowadzenie badań

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Celem kursu jest uświadomienie uczestnikom społeczno-kulturowych uwarunkowań infrastruktury oraz wskazanie na rolę
aktorów pozaspołecznych w kształtowaniu współczesnych kolektywów.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Konwersatorium 30

Dodatkowe godziny kontaktowe 2

Przygotowanie do zajęć 18

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wprowadzenie do badań nad infrastrukturami

Termin "infrasruktura" w różnych kontekstach, główne
problemy antropologii infrastruktur, wybrane
klasyczne badania, ontologia infrastruktur, kategoria
niewidzialnej pracy, załamania infrastruktur,
etnografia infrastruktur

W1, W2, K1 Konwersatorium

2.

2. Wielkie systemy technologiczne (LTS) i
infrastruktury doby modernizacji

Energetyka i sieci władzy, modernistyczne miasto,
relacja państwo-infrastruktury, zimna wojna i projekty
modernizacyjne, infrastruktury materialne i
niematerialne

W1, W2, K1 Konwersatorium

3.
3. Infrastruktury odwrócone a LTS-y

Infrastruktura odwórcona, polityczność infrastruktur,
MLP i koncepcja tranzycji socjo-technicznej

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

4.

4. Biologiczny wymiar infrastruktur

Human ecology a infrastruktury, wyzwania
środowiskowe a build environment, rola organizmów
żywych w utrzymaniu infrastruktur nowoczesności

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

5.

5. Infrastruktury energetyczne

Ukryta praca konsumentów, prosumpcja, wspólnoty
energetyczne, mikrogridy i smartgridy, demokracje
energetyczne, just transition

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

6.
6. Beton

Beton jako agent modernizacji, "fraktalność" betonu,
beton a zmiana klimatyczna

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

7.
7. Infrastruktury zdrowia publicznego

Epidemie chorób zakaźnych w ujęciu human ecology,
pasteuryzacja Francji, zdrowie publiczne

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

8.

8. Infrastruktury gospodarek

Zakorzenienie, performatywna rola ekonomii
względem zjawisk gospodarczych, konstruowanie
rynków, etnografia instytucji finansowych

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

9.

9. Polityka infrastruktur i infrastruktury polityki

Polityka natury, fora hybrydowe, projektowanie
instytucji, infrastruktura demokracji, human centred
design, speculative design

W1, W2, U1, K1 Konwersatorium



4 / 6

10. 10. Mikroprojekty studentek i studentów W1, W2, U1, K1 Konwersatorium

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Metoda warsztatowa, Case study, Prezentacja multimedialna, Wykład tablicowy, Dyskusja, Projekt, Zdalne kształcenie, Burza
mózgów

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia
przedmiotu

Konwersatorium
Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie
projektu, Zaangażowanie w pracę zespołu, Przygotowanie i
przeprowadzenie badań

Odpracowanie nadliczbowych
nieobecności + uzyskanie
minimum 10 pkt.
Dopuszczalne są 2
nieobecności. Za czynny
udział w poszczególnych
zajęciach można uzyskać do
10 pkt. (po jednym punkcie
za spotkanie). Za projekt
zespołowy można uzyskać do
10 pkt. Próg zaliczenia to 10
pkt. Obowiązuje skala ocen
AGH. Prowadzący rezerwuje
sobie prawo do przyznania
dodatkowych punktów za
wyjątkową aktywność, które
doliczane są do punktacji na
koniec.

Dodatkowy opis

Za czynny udział w poszczególnych zajęciach można uzyskać do 10 pkt. (po jednym punkcie na spotkanie). Za projekt
zespołowy można uzyskać 10 pkt. Próg zaliczenia to 10 pkt. Obowiązuje skala ocen AGH, czyli 18 pkt. daje ocenę 5.0.
Prowadzący rezerwuje sobie prawo do przyznania dodatkowych punktów za wyjątkową aktywność, które doliczane są do
punktacji na koniec.
Forma prezentacji projektu zostanie ustalona z uczestnikami_czkami, podobnie jak termin składania esejów.
Uczetsnicy_czki proszeni są o zapoznanie się z następującym dokumentem
https://docs.google.com/presentation/d/1uqS7lHNQGDC_KO2LUxYHExu3FPfpbqVCOKOfjov_Vuw/edit?usp=sharing Proszę
kierować się sformułowanymi w nim ogólnymi wytycznymi. W szczególności proszę zwrócić uwagę na wymogi dot.
prezentowania, parafrazowania, dokumentowania źródeł. 

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Aktywność, esej i mikroporojekt - jw. Egzaminu nie przewidziano.
Tryb poprawkowy (II i III termin) polega na opracowaniu zadanych lektur i przygotowaniu eseju.

Sposób obliczania oceny końcowej

Za czynny udział w poszczególnych zajęciach można uzyskać do 10 pkt. (po jednym punkcie za spotkanie). Za projekt
zespołowy można uzyskać 10 pkt. Próg zaliczenia to 10 pkt. Obowiązuje skala ocen AGH. Prowadzący rezerwuje sobie prawo
do przyznania dodatkowych punktów za wyjątkową aktywność, które doliczane są do punktacji na koniec.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nadmiarowe nieobecności odrabiane są poprzez przygotowanie konspektu tekstów obowiązkowych lub wykonanie
dedykowanych zadań związanych z danym tematem. Osoby nieobecne na danych zajęciach zgłaszają chęć odrobienia
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nieobecności przez MS Teams. Jeśli zbierze się większa grupa osób nieobecnych prowadzący_a może - za zgodą osób
odrabiających - wyznaczyć odrabianie w trybie wykonania zadania zespołowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
 

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Student_ka ma prawo nie stawić się na dwóch spotkaniach bez podawania przyczyny. Przy dwóch nieobecnościach wciąż
możliwe jest uzyskanie najwyższej oceny. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona. W przypadku nieobecności
wynikających z przyczyn obiektywnych, na przykład zdrowotnych studenci_tki będą mieli_ały możliwość odrobienia
aktywności. W miarę możliwości proszę informować osobę prowadzącą o planowanej nieobecności.
Nieobecność na ponad 50% spotkań skutkuje przejściem w tryb poprawkowy.
Studenci_ki mają możliwość uzyskania zaliczenia bez udziału w mini-projekcie zespołowym. Fakt ten jednak należy zgłaszać
osobie prowadzącej z wyprzedzeniem. Skorzystanie z tej ścieżki wymaga wykazania się pełną obecnością i aktywnością na
wszystkich zajęciach.
Osoby, które zostaną przyłapane na braku przygotowania do zajęć są traktowane jako nieobecne ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Nie mogą uzyskać punktu za aktywność na danych zajęciach. Osoba prowadząca rezerwuje sobie prawo
sprawdzenia znajomości materiału zadanego na dane zajęcia. 

Literatura
Obowiązkowa

Engeström, Yrjö (1990) “When Is a Tool? Multiple Meanings of Artifacts in Human Activity,” in Yrjö Engeström, Learning,1.
Working and Imagining. Helsinki: OrientaKonsultit Oy.
Hughes, T. P. (1993) Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930. Baltimore, MD: Johns Hopkins2.
University Press.
Jensen, Casper Bruun and Brit Ross Winthereik (2013) Monitoring Movements in Development Aid: Recursive3.
Partnerships and Infrastructures. Cambridge, MA: MIT Press.
Latour, Bruno (1988) “Mixing humans with non-humans: Sociology of a door-closer,” Social Problems (special issue:4.
Sociology of Science) 35(3): 298–31
Star, S. L. and K. Ruhleder (1996) “Steps toward an ecology of infrastructure: Design and access for large information5.
spaces.” Information Systems Research 7(1): 111–134.

Badania i publikacje
Badania

Grant badawczy NCN (SONATA BIS) „Dzielnice innowacji? Przemysły kreatywne a przemiany miejskie”1.
(2016/22/E/HS6/00144, ID 346009)
Gospostrateg1/385085/21/NCBR/2019 "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii"2.

Publikacje

Gądecki, J., Afeltowicz, Ł., Morawska, I., & Anielska, K. (2021). From culturally-led development to a mega-project. An1.
extended case study of the New Centre of Łódź. Przegląd Socjologiczny, 70(4), 61-93.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC1A_K02 Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i
teoretycznych, a w razie trudności zasięga opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.

SOC1A_U02 Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z
uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.

SOC1A_W02 Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia,
psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).

SOC1A_W14 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i
społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.


