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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-10-O FILOZOFIA POLITYKI I ETYKA SPOŁECZNA
ECTS: 4 POLITICAL PHILOSOPHY AND SOCIAL ETHICS
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Zakres problemowy realizowanego przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia i  spory z zakresu filozofii  polityki  ukazujące ich związek z etyką
społęczną. Treść przedmiotu zawiera analizę stanowisk filozoficznych w perspektywie wybranych zagadnień, takich jak: jednostka a wspólnota,
sprawiedliwość,  wolność,  utopia,  demokracja  liberalna,  wielokulturowość,  fundamentalizm  religijny  i  polityczny,  terroryzm,  globalizacja.  Treść
wykładu obejmuje również przykłady zagadnień podejmowanych przez najnowszą filozofię polityki.

ĆWICZENIA
1. Problem relacji między polityką a etyką w historii myśli filozoficznej 2. Dobro wspólne i wartości w polityce 3. Bieda i marginalizacja jako kwestia
polityczna 4. Zagadnienie etycznych standardów praktyki politycznej 5. Polityczne i etyczne dylematy pojęcia „racja stanu”

CEL KSZTAŁCENIA
Celem  zajęć  jest  zaznajomienie  studentów  z  ogólną  problematyką  filozofii  polityki  i  jej  związku  w  etyką  społeczną,  tj.  przybliżenie  bogactwa
pojawiających się w tym obszarze zagadnień, kontrowersji, dylematów i sporów. Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z
zakresu filozofii polityki i etyki społecznej od starożytności po czasy współczesne, co ma na celu przedstawić ich ewolucję.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H1A_W02+,  H1A_W06+,  H1A_W09+,  H1A_U03++,  H1A_U04+,  H1A_U05+,  H1A_K01+,  H1A_K03+,
H1A_K06+, S1A_W04+
Symbole efektów kierunkowych K1_W03+, K1_W08+, K1_W11+, K1_U02+, K1_U05+, K1_U07+, K1_K01+, K1_K09+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student zna podstawową terminologię z dziedziny filozofii polityki i etyki społecznej. (K1_W03)
W2 - Student zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii polityki i ich powiązanie z etyką społeczną. (K1_W08)
W3 - Student zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei z zakresu filozofii polityki a zmianami w kulturze i społeczeństwie. (K1_W11)
Umiejętności
U1 - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla filozofii polityki i etyki społecznej. (K1_U05)
U2 - Student samodzielnie zdobywa wiedzę. (K1_U02)
U3 - Student analizuje poglądy filozoficzne, wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty. (K1_U07)
Kompetencje społeczne
K1 - Student zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju. (K1_K01)
K2 - Student ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się i jakości więzi społecznych. (K1_K09)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) HÖFFE O., "Etyka państwa i prawa", 2) MC INTYRE A., "Etyka i polityka", 3) MODZELEWSKI E., "Etyka a polityka", 4) Szahaj A., Marek N.
Jakubowski, 2005r., "Filozofia polityki", 5) Skarzyński R., "Od liberalizmu do totalitaryzmu: z dziejów myśli politycznej XX w.", t.1-2, 6) Hudzik J.,
2002r.,  "Wykłady  z  filozofii  polityki",  7)  red.  Marian  Drużkowski  i  Krystyna  Sokół,  1966r.,  "Antynomie  wolności:  z  dziejów  filozofii  wolności",  8)
Skarzyński R., 1998r., "Konserwatyzm: zarys dziejów filozofii politycznej".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  MILUSKA  J.  (red.)  ,  "Wartości  w  świecie  polityki",  2)  KROPKA  J.,  MATUSZAK  G.,  "Problemy  współczesnej  demokracji  i  moralności",  3)
KRZYNÓWEK-ARNDT  A.  (red.),  "Kryterium  etyczne  w  koncepcji  racji  stanu",  4)  M.  SZYSZKOWSKA,  T.  KOZŁOWSKI  (red.)  ,  "Polityka  a
moralność",  5)  E.M.  MARCINIAK,  T.  MOŁDAWA  (red.)  ,  "Etyka  i  polityka",  6)  Arystoteles,  2004r.,  "Polityka",  7)  Baudrillard  J.,  2005r.,  "Duch
terroryzmu.  Requiem  dla  Twin  Towers",  8)  Berlin  I.,  1991r.,  "Dwie  koncepcje  wolności",  9)  red.  M.  Szulakiewicz,  Z.  Karpus,  2005r.,
"Fundamentalizm i kultury", 10) Fukuyama F., 1997r., "Ostatni człowiek", 11) Fukuyama F., 1996r., "Koniec historii", 12) Gray J., 2009r., "Czarna
msza:  apokaliptyczna  religia  i  śmierć  utopii",  13)  Gray  J.,  2001r.,  "Dwie  twarze  liberalizmu",  14)  Huntington  S.,  2004r.,  "Zderzenie  cywilizacji  i
nowy kształt ładu światowego", 15) Kagan R., 2003r., "Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata", 16) Locke J., 1992r., ", Dwa
traktaty  o  rządzie",  17)  Mill  J.,  2006r.,  "Utylitaryzm ;  O  wolności",  18)  Platon,  1999r.,  "Państwo",  t.1-2,  19)  Popper  K.,  1993r.,  "Społeczeństwo
otwarte i  jego wrogowie",  t.1,  20) Rawls J.,  1994r.,  "Teoria sprawiedliwości",  21) Szacki J.,  1980r.,  "Spotkania z utopią",  22) Szahaj A.,  2000r.,
"Jednostka  czy  wspólnota.  Spór  liberałów  z  komunitarystami  a  sprawa  polska",  23)  Szahaj  A.,  2004r.,  "E  pluribus  unum?:  dylematy
wielokulturowości  i  politycznej  poprawności",  24)  Tibi  B.,  1997r.,  ",  Fundamentalizm  religijny",  25)  Walzer  M.,  2007r.,  "Sfery  sprawiedliwości:
obrona pluralizmu i równości", 26) Kymlicka W., 1990r., "Współczesna filozofia polityczna", 27) Nozick R., 1999r., "Anarchia, państwo, utopia", 28)
Król M., 2008r., "Filozofia polityczna", 29) Rau Z., 2000r., "Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX w.".

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA POLITYKI I ETYKA SPOŁECZNA
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08034-10-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Wszystkie specjalności
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/5

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład informacyjno-problemowy (W1, W2, 
W3, U1, U2, U3, K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - praca z tekstami źródłowymi 
(W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium ustne 1 - głos w dyskusji na 
przedstawiony przez prowadzącego temat (W1, W2, 
W3, U1, U2, U3, K1, K2)
Sprawdzian pisemny 1 - Sprawdzian pisemny w 
formie testu (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Jadwiga Błahut-Prusik
e-mail: jblahut@op.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Jadwiga Błahut-Prusik, dr Bogdan Arkadiusz 
Radzicki
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA POLITYKI I ETYKA SPOŁECZNA
ECTS: 4 POLITICAL PHILOSOPHY AND SOCIAL ETHICS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje/konsultacje e-mailowe (wykład) 4,0 godz.

- konsultacje/konsultacje e-mailowe (ćwiczenia) 5,0 godz.

- omówienie, analiza przygotowanej prezentacji 2,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

- zaliczenie lektury 15,0 godz.

71,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do zaliczenia wykładów 23,0 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 20,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20,0 godz.

- przygotowanie prezentacji na temat zwiazany z problematyką wykładu 10,0 godz.

- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów (rozszerzenie, utrwalenie) 25,0 godz.

98,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 169,0 godz.

liczba punktów ECTS = 169,00 godz.: 45,00 godz./ECTS = 3,76 ECTS 

w zaokrągleniu: 4 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,68 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,32 punktów ECTS.


