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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie z podstawami i przemianami w postrzeganiu zagadnienia polityczności. Poszukiwanie wiedzy
o naturze rzeczy politycznych i dobrego porządku politycznego.

Wymagania wstępne:

Zauważanie związku politycznych ideologii ze sferą życia osobistego i społecznego.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. zna kwestie wzoru, genezy, granicy i celu władzy, prawa i
państwa w dążeniu do obiektywnego i intersubiektywnego
ustroju życia zbiorowego

K_W06

H2A_W04,

K_W12

H2A_W05,

2. rozumie związki między moralnością, religijnością, ideologią
(światopoglądem) i polityką

K_W13

H2A_W06,

K_U03

H2A_U02,
S2A_U03,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

3. odróżnia pojęcia „myśl polityczna”, „teoria polityczna”,
„nauka polityczna”, „filozofia polityczna”

Umiejętności

4. potrafi odróżniać i oceniać zasadność aspektu koncepcyjnego
we współczesnych teoriach politycznych

K_U06

H2A_U04,

Kompetencje społeczne

5. wykazuje umiłowanie mądrości poszukującej prawdy o
naturze i sięganie do ładu, dobra wspólnego i wolności
nakreślonych przez intersubiektywne kryteria sprawiedliwości

K_K01

H2A_K01,
S2A_K06,

K_K05

H2A_K03,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Wartości polityczne i ich historyczna konkretyzacja (anarchizm, konserwatyzm, liberalizm, komunizm, socjalizm,
faszyzm, tolerancja, demokracja)

10

2. Oświeceniowy racjonalizm polityczny, ponowoczesność i neopragmatyzm we współczesnej polityce (na podstawie
wybranych poglądów – John Rawls, J.-F. Lyotard, R. Rorty)

10

3. Kondycja ludzka, polityka natury a ludzkie perspektywy przyszłości (H. Aredt, B. Latour, J. Habermas, F.
Fukuyama, U. Beck i A. Gieddens)

8

Metody kształcenia

wykład
dyskusja
prezentacja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,2,3,

* kolokwium

1,2,3,4,5,

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium i sprawdzianu oraz przygotowania prezentacji wybranego
autora z filozofii polityki.

Literatura podstawowa

Szachaj A., Jakubowski M.N. (2008): Filozofia polityki.

Król M. (2008): Filozofia polityczna.
Literatura uzupełniająca

Tocqueville A. de (1996): O demokracji w Ameryce.
Schmidt C. (2000): Teologia polityczna i inne pisma.
Arendt H. (2000): Kondycja ludzka.
Habermas J. (2000): Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa
prawnego.
Rawls J. (1994): Teoria sprawiedliwości.
Rawls J. (1998): Liberalizm polityczny.
Lyotard J.-F. (1997): Kondycja ponowoczesna.
Rorty R. (1996): Przygodność, ironia, solidarność.
Beck U. (2002): Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności.
Giddens A. (2002): Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności.
Latour B. (2009): Polityka natury.
Fukuyama F. (1996): Koniec historii.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

3

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

