Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu:
2. Kod przedmiotu:
3. Okres ważności karty:
4. Forma kształcenia:
5. Forma studiów:
6. Kierunek studiów:
7. Profil studiów:
8. Specjalność:
9. Semestr:
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
11. Prowadzący przedmiot:
12. Grupa przedmiotów:
13. Status przedmiotu:

Filozofia i kultura polityki polskiej i europejskiej
08.1
ważna od roku akademickiego: 2016/2017
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Bezpieczeństwo państwa
ogólnoakademicki
bezpieczeństwo polityczno-militarne
VI
Instytut Studiów Społecznych
dr Zbigniew Wieczorek
specjalizacyjny
obowiązkowy do wyboru
polski

14. Język prowadzenia zajęć:
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
przedmiot: Filozofia
16. Cel przedmiotu:

Poznanie historycznie zmiennego ugruntowania polityki zarówno polskiej jak i europejskiej na
odmiennych nurtach filozoficznych i kulturowych, począwszy od mocnego osadzenia polityki w
aksjologii, poprzez zanegowanie tego paradygmatu przez filozofię racjonalistyczną.
Zrozumienie fenomenów takich jak relatywizm, desakralizacja, indywidualizm, ideologia,
marksizm. Poznanie głównych kategorii filozofii politycznej klasycznej i współczesnej.
17. Efekty kształcenia:

Opis efektu kształcenia

ma poszerzoną wiedzę o filozoficznych,
kulturowych
i
antropologicznych
uwarunkowaniach polityki i państwowości
polskiej i europejskiej oraz o ich wpływie
na naukę o bezpieczeństwie i same
koncepcje bezpieczeństwa

Metoda sprawdzenia
efektu kształcenia

Wykład

i

dyskusja

na

zajęciach, praca pisemna,

Forma
prowadzeni
a zajęć
Wykład,
ćwiczenia

prezentacja na zajęciach z
wybranej

K1_W01
K1_W02
K1_W05

lektury,

kolokwium

Odniesieni
e do
efektów dla
specjalnoś
ci/
kierunku
studiów

K1_W07

zaliczeniowe

ustne

rozumie główne teorie filozoficzne i
kulturowe decydujące o polskim i
europejskim wymiarze państwa i władzy
oraz polityki, a także prawa i o zasadach
funkcjonowania systemu politycznego
oraz innych organizacji i instytucji
społeczno-politycznych

Wykład

i

dyskusja

na

zajęciach, praca pisemna,
prezentacja na zajęciach z
wybranej
kolokwium
ustne

lektury,
zaliczeniowe

Wykład,
ćwiczenia

K1_W10
K1_W19
K1_W22
K1_W23

ma poszerzoną wiedzę w zakresie zasad
i norm etycznych, religijnych oraz
ideologii
w
polityce
i
strategii
bezpieczeństwa

Wykład

i

dyskusja

na

K1_W35

zajęciach, praca pisemna,

K1_W27

prezentacja na zajęciach z
wybranej

K1_W36

lektury,

kolokwium

zaliczeniowe

ustne

potrafi interpretować teksty filozoficzne,

Wykład

prowadzić spory i dyskusje z użyciem

zajęciach, praca pisemna,

argumentów zaczerpniętych z filozofii, w
tym ontologicznych i aksjologicznych

i

dyskusja

na

Wykład,
ćwiczenia

K1_U01

Wykład,
ćwiczenia

K1_U21

K1_U34

prezentacja na zajęciach z
wybranej

lektury,

kolokwium

zaliczeniowe

ustne

posługuje się pojęciami filozoficznymi, z
obszaru kultury, etyki, aksjologii w celu
analizowania i oceniania problemów z
zakresu bezpieczeństwa

Wykład

i

dyskusja

na

zajęciach, praca pisemna,
prezentacja na zajęciach z
wybranej

K1_U30

lektury,

kolokwium

K1_U13

zaliczeniowe

ustne

potrafi interpretować wiedzę na temat

Wykład

bezpieczeństwa

zajęciach, praca pisemna,

z

perspektywy

historycznej i współczesnej, w wymiarze
polskim

oraz

uwzględnieniu

europejskim,
specyfiki

przy
kultury

i

dyskusja

na

Wykład,
ćwiczenia

K1_U08

Wykład,
ćwiczenia

K1_K01

K1_U09

prezentacja na zajęciach z
wybranej

lektury,

kolokwium

zaliczeniowe

ustne

politycznej i dominującej filozofii
ma świadomość swojej wiedzy i
umiejętności,
a
jednocześnie
jej
niedostatków, jest otwarty na inne
rozwiązania i gotowy do zmiany opinii,
szanuje różnice w punktach widzenia

Wykład

i

dyskusja

na

zajęciach, praca pisemna,
prezentacja na zajęciach z
wybranej
kolokwium

lektury,
zaliczeniowe

ustne
18. Formy i wymiar zajęć:
19. Treści kształcenia:
Wykład
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Aksjologiczne podstawy polityki: Platon (2 W)
Aksjologiczne podstawy polityki: Arystoteles (2 W)
Rozpad klasycznego ujmowania sfery polityki w filozofii: Machiavelli (1W)
Rozpad klasycznego ujmowania sfery polityki w filozofii, : Hobbes (1W)
Desakralizacja europejskiego projektu politycznego – filozofia oświecenia (2W)
Ideologizacja sfery politycznej, anarchizm, marksizm, nacjonalizm (3W)
Przegląd polskiej współczesnej filozofii politycznej, Ziemkiewicz, Legutko, Kuroń (4W).

Ćwiczenia

K1_K02
K1_K19

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Krytyka demokcjacji w filozofii politycznej Platona (2 ćw)
Typologia ustojów i ich antropologicznej źródlo – Plato, Arystoteles (2 ćw)
Chrześcijańska koncepcja państwa – św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu (2 ćw),
T. Hobbes – Lewiatan (1 ćw)
N. Makwialellli – Książkę (1 ćw)
Manifest komunistyczny, jako ideologizacja polityki (2ćw)
A. de Tocqueville – o istocie demokracji w Ameryce (2 ćw),
Namysł nad Polską współczesną z perspektywy lewicy– Kuroń (1 ćw)
Namysł nad Polską współczesną – mit Piłsudskiego (1 ćw)
Namysł nad Polską współczesną – mit Powstania Warszawskiego (1 ćw)

20. Egzamin:
21. Literatura podstawowa:
literatura podstawowa, wybrane fragmenty:

nie

Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. D. Boucher, P. Kelly, Kraków 2008.
Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010..
Lech Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku xx wieku
Teksty źródłowe (wybrane fragmenty,
Platon, Państwo
Arystoteles, Polityka lub Ustrój polityczny Aten
Machiavelli, Książę
Hobbes, Lewiatan
Monteskiusz, O duchu praw
Locke, Dwa traktaty o rządzie
K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, lub Dawny ustrój i rewolucja
E. Voegelin, nowa nauka polityki.
22. Literatura uzupełniająca:
Gray John, Liberalizm, Kraków 1994.
Korab-Karpowicz Julian W., Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a, Kęty 2010.
Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. Roberta E. Goodina i Philipa Pettita, Warszawa 1998.
Aureliusz Augustyn, O państwie Bożym
Tomasz z Akwinu, O władzy, w: tenże, Dzieła wybrane, Kęty, s. 221 - 258
Walicki Andrzej, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996.
Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, redakcja Dorota Pietrzyk-Reeves, Bogdan Szlachta,
Kraków 2003.
Tukidydes, Wojna peloponeska, z ks. II Mowa Peryklesa nad grobem ateńczyków (o demokracji)
Ziemkiewicz Rafał, Michnikowszczyzna zapis choroby,
Ziemkiewicz Rafał, Takie piękne samobójstwo,
Kuroń Jacek, Wiara i wina,
J. S. Mill, O wolności lub O rządzie reprezentacyjnym.
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Liczba godzin
Lp.
Forma zajęć

kontaktowych / pracy studenta
1
2

Wykład
ćwiczenia
Suma godzin
24. Suma wszystkich godzin:
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na
zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:
Efekt
kształcenia

Ocena

bdb
db
01
dst
ndst
bdb
db
dst
ndst
bdb
db
dst
ndst
o.
no.

02

03

04

30
1

15
15
30
25. Liczba punktów ECTS:
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
w wyniku samodzielnej pracy
studenta:

2
1

Opis wymagań

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 90%) i bardzo dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia podstawowe
pojęcia, procesy i zagadnienia przedmiotu.
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu dostatecznym
objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia przedmiotu.
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień
przedmiotu.
Posiada umiejętności na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada umiejętności na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe umiejętności.
Nie posiada umiejętności w stopniu podstawowym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym.
Posiada kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym.
Posiada podstawowe kompetencje społeczne.
Nie posiada kompetencji społecznych w stopniu podstawowym.

28. Uwagi:

Zatwierdzono:
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)

