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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-21-B FILOZOFIA POLITYKI
ECTS: 6 POLITICAL PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Problematyka  wykładów  koncentruje  się  na  głównych  problemach  i  stanowiskach  współczesnej  filozofii  polityki.  Rozważania  są  osnute  wokół
takich  tematów,  jak:  wolność,  sprawiedliwość,  równość,  geneza  życia  politycznego,  natura  polityki,  najlepszy  ustrój,  uzasadnienie  systemu
politycznego,  granice władzy politycznej,  polityka a  gospodarka,  jednostka a  wspólnota,  pluralizm a jedność polityczna,  sfera  prywatna a  sfera
publiczna,  utopia  a  realizm,  racjonalność  w  polityce.  Do  prezentacji  wybrane  zostały  stanowiska,  które  po  II  wojnie  światowej  spotkały  się  z
żywym odbiorem, wywarły znaczący wpływ na rozwój myślenia o polityce czy kształt praktyki politycznej. Punktem wyjścia spotkań jest definicja
filozofii  polityki,  omówienie  jej  fundamentów,  problemów  i  dziejów.  Przedstawienie  poszczególnych  kierunków  filozofii  polityki  polega  na
rekonstrukcji charakterystycznych dla nich wątków myślowych i założeń w poglądach konkretnych myślicieli.

ĆWICZENIA
Tematyka ćwiczeń stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie wykładów. W pierwszej części będzie odnosić się do poglądów wybranych "klasyków"
współczesnej filozofii polityki. W drugiej skupi się na problemach współczesnej filozofii polityki, np. polityka i władza polityczna, wolność a władza
polityczna, sprawiedliwość i równość, jednostka a wspólnota, sfera prywatna a sfera publiczna, konflikt, najlepszy ustrój, utopia a realizm, rozum
w polityce.  Studenci  pod  kierownictwem prowadzącego  na  bazie  przeprowadzonych  analiz  tekstów będą  rekonstruowali  poglądy  na  określone
problemy współczesnych filozofów polityki, podejmowali ich krytykę, dokonywali ich porównania oraz artykułowali własne poglądy.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  ma  za  zadanie  zapoznanie  studentów  z  osobliwością  filozofii  polityki.  Służy  wprowadzeniu  w  główne  problemy,  nurty  współczesnej
filozofii polityki, a także w poglądy najznamienitszych współczesnych filozofów polityki oraz w relacje pomiędzy ideami filozoficznymi a praktyką
polityczną.  Kształtuje  wyobrażenie  otwartego  charakteru  ważnych  życiowo  pytań  i  pluralistycznej  postawy  na  drodze  poszukiwania  prawdy  (w
dyskusji).  Rozwija  znajomość  terminologii  filozoficznej,  umiejętność  sprawnego  posługiwania  się  językiem  filozoficznym  i  analizy  złożonych
argumentów  filozoficznych.  Wypracowuje  lepsze  zrozumienie  świata  politycznego,  postawę  obywatelską,  umiejętność  otwartego  i  krytycznego
myślenia, odpowiedzialność moralną.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W04++,  H2A_W05+,  H2A_W06+,  H2A_W07++,  H2A_U02+,  H2A_U04++,  H2A_U05+,  H2A_U06+++,
H2A_U08++, H2A_U10++, H2A_U11++, H2A_K01+, H2A_K04++, H2A_K05++, H2A_K06+, S2A_W06+, S2A_W09+
Symbole  efektów  kierunkowych  K2_W01+,  K2_W06+,  K2_W08+,  K2_W10+,  K2_W11+,  K2_W16+,  K2_W18+,  K2_U04+,  K2_U05++,
K2_U15+, K2_U17++, K2_K01+, K2_K03+, K2_K04++, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  wyjaśnia  zależności  między  filozofią  polityki  a  innymi  subdyscyplinami  filozoficznymi  (metafizyką,  etyką,  metodologią  i  filozofią
społeczną). (K2_W08)
W2  -  Student  charakteryzuje  wybrane  stanowiska  współczesnej  filozofii  polityki  (liberalizm,  libertarianizm,  konserwatyzm,  komunitaryzm,
socjalizm, feminizm, demokracja deliberatywna, demokracja radykalna). (K2_W10)
W3 - Student przedstawia poglądy najwybitniejszych współczesnych filozofów polityki. (K2_W11, K2_W16, K2_W18)
W4 -  Student  rozpoznaje  relacje  między  ideami  filozoficznych  (logos)  a  zmianami  społeczno-politycznymi  (praxis),  streszcza  ujęcia  zależności
pomiędzy ideami filozoficznych a zmianami społeczno-politycznymi zaprezentowane we współczesnej filozofii polityki. (K2_W01, K2_W06)
Umiejętności
U1 - Student analizuje złożone argumenty współczesnych filozofów polityki (wykrywa składające się na nie tezy i założenia, rozpoznaje zależności
między tezami). (K2_U04, K2_U05, K2_U17)
U2 -  Student dostrzega złożone zależności  między teorią (ideami filozofii  polityki)  a praktyką (procesami i  instytucjami społeczno-politycznymi).
(K2_U15)
U3  -  Student  rekonstruuje  argumentacje  wybranych  stanowisk  współczesnej  filozofii  polityki,  porównuje  je  pod  względem  zbieżności  i  różnic.
(K2_U05, K2_U17)
Kompetencje społeczne
K1 - Student pracuje nad krytyczną i otwartą postawą intelektualną i moralną. (K2_K01, K2_K03, K2_K06)
K2 - Student jest wrażliwy na nowatorskie koncepcje filozofii polityki. (K2_K04)
K3 - Student docenia postawę obywatelską. (K2_K04)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Berlin  I.,  1994r.,  "Dwie koncepcje wolności,  w:  Cztery eseje o wolności",  wyd.  PWN, s.178-195,  227-233,  2)  Hayek F.A.,  2007r.,  "Co to jest
liberalizm?", wyd. „Przegląd Polityczny”, nr 83, s.I-XX , 3) Rawls J., 1994r., "Teoria sprawiedliwości", wyd. WN PWN, s.12-37, 4) Rawls J., 1998r.,
"Liberalizm  polityczny",  wyd.  WN  PWN,  s.194-225,  5)  Nozick  R.,  1999r.,  "Anarchia,  państwo,  utopia",  wyd.  Aletheia,  s.25-42,  6)  Schmitt  C.,
2000r., "Pojęcie polityczności, w: Teologia polityczna i inne pisma", wyd. Znak – Fundacja im. Stefana Batorego, s.191-250, 7) Strauss L., 1998r.,
"Czym jest filozofia polityki?, w: Sokratejskie pytania", wyd. Aletheia, s.61-106, 8) Sandel M.J., 2004r., "Republika proceduralna i nieuwarukowana
jaźń,  w:  Śpiewak  P.  (red.),  Komunitarianie.  Wybór  tekstów",  wyd.  Aletheia,  s.71-90,  9)  Walzer  M.,  2007r.,  "Sfery  sprawiedliwości.  Obrona
pluralizmu i  równości",  wyd. Wydaw. UW, s.21-45, 10) Pateman C.,  2007r.,  "Braterska umowa społeczna",  wyd. Biblioteka Online Think Tanku
Feministycznego,  s.1-28,  11)  Horkheimer  M.,  1987r.,  "Teoria  tradycyjna  a  teoria  krytyczna,  w:  J.  Łoziński  (red.),  Szkoła  frankfurcka",  wyd.
Kolegium  Otryckie,  t.1,  s.137-171,  12)  Horkheimer  M.,  Adorno  T.W.,  1994r.,  "Dialektyka  oświecenia",  wyd.  Wydaw.  IFiS  PAN,  s.19-59,  13)
Habermas  J.,  2009r.,  "Co  to  znaczy  „polityka  deliberatywna”,  w:  Uwzględniając  Innego",  wyd.  PWN,  s.235-260,  14)  Mouffe  Ch.,  2005r.,
"Agonistyczny model demokracji, w: Paradoks demokracji", wyd. WN DSWE TWP, s.97-124, 15) Rothbard M.N., 2004r., "Libertariańskie kredo, w:
tenże,  O  nowa  wolność.  Manifest  libertariański",  wyd.  Fundacja  Odpowiedzialność  Obywatelska,  16)  Oakeshott  M.,  1999r.,  "Racjonalizm  w
polityce,  w:  tenże,  Wieża  Babel  i  inne  eseje",  wyd.  Aletheia,  s.21-58,  17)  Engster  D.,  2009r.,  "Rozważania  na  temat  teorii  opieki:  praktyka  i
obowiązek opieki", wyd. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, 18) Young I.M., 2009r., "Bezstronność i obywatelska sfera publiczna",
wyd. Biblioteka Online Think Tanku Femi

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA POLITYKI
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 08134-21-B
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład informacyjny, 
wykład konwersatoryjny obejmujący analizę tekstów, 
dyskusję (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza i interpretacja 
tekstów, dyskusja, praca w grupach (W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny - Po otrzymaniu pytań i krótkim czasie 
na przygotowanie się student odpowiada na zadane 
pytania odnoszące się do treści prezentowanych na 
wykładach i ćwiczeniach. (W1, W2, W3, W4, U1, U3, 
K1, K2)
Prezentacja 3 (analiza literatury, ustna) - W trakcie 
trwania semestru student powinien przeprowadzić 
analizę tekstu źródłowego (wybranego z literatury 
podstawowej) i zaprezentować jej wyniki na 
zajęciach. (W3, W4, U1, U2, K1, K2, K3)
Prezentacja 2 (analiza literatury, ustna) - W trakcie 
trwania semestru student powinien przeprowadzić 
analizę tekstu źródłowego (wybranego z literatury 
podstawowej) i zaprezentować jej wyniki na 
zajęciach. (W3, W4, U1, U2, K1, K2, K3)
Prezentacja 1 (analiza literatury, ustna) - W trakcie 
trwania semestru student powinien przeprowadzić 
analizę tekstu źródłowego (wybranego z literatury 
podstawowej) i zaprezentować jej wyniki na 
zajęciach. (W3, W4, U1, U2, K1, K2, K3)
Sprawdzian pisemny 1 - Pod koniec semestru, na 
ćwiczeniach, odbędzie się sprawdzian pisemny. 
Pojawią się na nim pytania otwarte odnoszące się do 
zagadnień poruszanych na ćwiczeniach. (W2, W3, 
W4, U1, U2, U3, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Etyka, Filozofia 
społeczna
Wymagania  wstępne:  umiejętność  analizy  tekstów
źródłowych,  podstawowa  wiedza  z  zakresu  historii
filozofii, filozofii społecznej i etyki

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 Dorota Barbara Sepczyńska
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Dorota Barbara Sepczyńska

Uwagi dodatkowe:
Uzyskanie odpowiednio wysokich ocen z prezentacji i 
sprawdzianu zwalnia z egzaminu
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Sepczyńska D., 2010r.,  "O relacjach logos – praxis na marginesie definicji  liberalizmuw: Biegalska A., Jagłowski M. (red.),  Logos i  praxis. O
skuteczności myślenia", wyd. IF UWM, s.191-210, 2) Kymlicka W., 1998r., "Współczesna filozofia polityczna", wyd. Znak – Fundacja im. Stefana
Batorego, 3) Porębski Cz., 1999r., "Umowa społeczna. Renesans idei", wyd. Znak, 4) Rau Z., 2000r., "Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX
wieku", wyd. Aletheia, 5) Sepczyńska D., 2009r., "Co to jest sprawiedliwość i w jaki sposób ją urzeczywistnić? Perspektywa współczesnej filozofii
polityki,  w:  Biegalska  A.,  Jagłowski  M.  (red),  Z  filozofii  współczesnej",  wyd.  IF  UWM,  s.171-212,  6)  Sepczyńska  D.,  2010r.,  "W  poszukiwaniu
najlepszego  modelu  polityki.  C.  Schmitt,  J.  Rawls,  Ch.  Mouffe,  w:  Błahut-Prusik  J.,  Sepczyńska  D.,  Wasyluk  P.  (red.),  Współczesne  dylematy
filozofii  i  kultury",  wyd.  IF  -  CBEW UWM,  s.177-221,  7)  Sepczyńska  D.,  2006r.,  "„Późny”  Rawls  o  pluralizmie  teorii  i  stabilności  politycznej,  w:
Richert  S.  (red.),  Pluralizm  filozofii.  Filozofia  wobec  pluralizmu",  wyd.  PTF  o.  w  Olsztynie  –  Modus,  s.119-133,  8)  Sepczyńska  D.,  2011r.,  "O
osobliwości  filozofii  polityki",  wyd.  „Archiwum Historii  Filozofii  i  Myśli  Społecznej”,  s.275-301,  9)  Szlachta B.  (red.),  2010r.,  "Słownik społeczny",
wyd. WAM, 10) Skarzyński R., 1998r., "Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej", wyd. WN Scholar, 11) Skinner Q. (red.), 1998r., "Powrót
wielkiej  teorii  w naukach humanistycznych",  wyd.  Wydaw.  UMCS, 12)  Swift  A.,  2010r.,  "Wprowadzenie do filozofii  politycznej",  wyd.  WAM, 13)
Szahaj  A.,  Jakubowski  M.N.,  2005r.,  "Filozofia  polityki",  wyd.  PWN, 14)  Śpiewak P.,  1991r.,  "Ideologie  i  obywatele",  wyd.  Więź,  15)  Środa M.,
2003r., "Indywidualizm i jego krytycy", wyd. Aletheia, 16) Tokarczuk R.A., 2010r., "Współczesne doktryny polityczne", wyd. Wolters Kluwer Polska,
17) Walentowicz H., 2004r., "Tęsknota za lepszym – historiozofia Maxa Horkhaimera", wyd. WN Scholar, 18) Boucher D., Kelly P. (red.),
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA POLITYKI
ECTS: 6 POLITICAL PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje/konsultacje e-mailowe 1,0 godz.

- Udział w egzaminie / egzaminach poprawkowych 6,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

67,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Analiza tekstu źródłowego i przygotowanie prezentacji jej wyników 6,5 godz.

- Analiza tekstu źródłowego i przygotowanie prezentacji jej wyników 6,5 godz.

- Analiza tekstu źródłowego i przygotowanie prezentacji jej wyników 6,5 godz.

- Dopracowanie sprawozdań z wykładów i ćwiczeń 17,0 godz.

- Przygotowanie do egzaminu 15,0 godz.

- Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 10,0 godz.

- Samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów i ćwiczeń 17,0 godz.

- Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym regionu 2,0 godz.

80,5 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 147,5 godz.

liczba punktów ECTS = 147,50 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,90 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,73 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,27 punktów ECTS.


