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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

2016-2018.
(skrajne daty)

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Współczesne doktryny polityczne
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_12

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia II stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

I rok I semestr

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Koordynator

Przemysław Maj

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Dominik Szczepański, Przemysław Maj
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
15

30

-

-

-

-

-

-

Liczba pkt ECTS
5

1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ zajęcia w formie tradycyjnej
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną
Sposób zaliczenia wykładu: zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu myśli politycznej
3.
3.1.
C1
C2

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu historii i teorii doktryn politycznych od XIX wieku po
czasy współczesne
Przyjęcie perspektywy porównawczej ułatwi zapoznanie studentów z poglądami najważniejszych
myślicieli politycznych oraz umożliwi im nabycie umiejętności odróżniania poszczególnych doktryn
politycznych

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

W01
W02

W03

U01

U02

U03

K01
K02

3.3

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)

ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i
kulturowych

K2A_W02

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii państwa, władzy,
polityki, zasad funkcjonowania systemu politycznego

K2A_W03
K2A_W11

posiada pogłębioną wiedzę na temat źródeł, ewolucji i
różnorodności nurtów myśli politycznej
posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i
oceniania zjawisk z zakresu życia politycznego
wykorzystuje nabytą wiedzę politologiczną do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i
zjawisk politycznych oraz interpretuje procesy i zjawiska
polityczne
wypowiada się na temat zjawisk i procesów zachodzących w
życiu publicznym
jest wrażliwy na dysfunkcje systemu społecznego i politycznego
potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności o wymiar
interdyscyplinarny

K2A_U01

K2A_U02

K2A_U03

K2A_K05
K2A_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Rasizm
3. Feminizm
4. Ekologizm
5. Pacyfizm
6. Anarchizm
7. Islamizm
Suma godzin

Liczba
godzin
3
2
2
2
2
2
2
15

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
1. Zajęcia organizacyjne
2. Liberalizm XX-wieczny- nurty, idee, przedstawiciele
3. Komunitaryzm- geneza, istota, wartości, cechy
4. Konserwatyzm XX-wieczny- nurty, idee, przedstawiciele
5. Socjaldemokracja XX-wieczna - nurty, idee, przedstawiciele

Liczba
godzin
2
2
2
2
2

6. Nauczanie społeczne Kościoła Rzymskokatolickiego po II wojnie światowej
7. Chrześcijańska demokracja po II wojnie światowej
8. Faszyzm
9. Narodowy socjalizm
10. Komunizm
11. Współczesny nacjonalizm
12. Współczesny anarchizm
13. Współczesny feminizm
14. Populizm
15. Zaliczenie przedmiotu
Suma godzin

3.4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

METODY DYDAKTYCZNE

1) wykład z prezentacją multimedialną;
2) dyskusja;
3) praca w grupach

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Forma zajęć
dydaktycznych
( w, ćw, …)
WY, CA
WY, CA
WY, CA
WY, CA
WY, CA

U03

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt,
sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
Ocena indywidualnej pracy studenta podczas ćwiczeń
Ocena indywidualnej prac studenta podczas ćwiczeń, jego
zaangażowania w dyskusji i debacie
Ocena udziału w dyskusji w trakcie zajęć

K01
K02

Obserwacja studenta podczas ćwiczeń z przedmiotu
Obserwacja studenta podczas ćwiczeń z przedmiotu

WY, CA
WY, CA

Symbol
efektu
W01
W02
W03
U01
U02

WY, CA

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Sposób zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną
Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie ustne
Sposób zaliczenia wykładu: zaliczenie z oceną
Forma zaliczenia egzaminu: ustalanie oceny końcowej w oparciu o trzy oceny cząstkowe: ocenę z
ćwiczeń oraz ocenę ustnej odpowiedzi na dwa pytania w trakcie zaliczenia wykładów.
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

45

przygotowanie do zajęć

35

samodzielna lektura

15

udział w konsultacjach

5

przygotowanie do zaliczenia

25

udział w zaliczeniu
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

5
130
5

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

brak
brak

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
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świata, red M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kraków 2000
Literatura uzupełniająca:
J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów: Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004.
J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. 1: Myśl polityczna: główne
pojęcie, doktryny i formy ustroju, Radom 2007
Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego , red. E. Olszewski, Lublin 2004
Ideologie, doktryny i ruchy narodowe: Wybrane problemy , red. S. Stępień, Lublin 2006
Ideologia, doktryny i ruchy polityczne współczesnego liberalizmu, red. E. Olszewski, Z.
Tymoszuk, Lublin 2004
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

