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Znajomość języka obcego
Ogólny opis przedmiotu:
Podstawowe problemy dotyczące osobliwości myślenia politycznego
oraz uwarunkowań
cywilizacyjnych głównych wykładni myśli politycznej w różnych regionach świata rozpatrywanych
w układzie diachronicznym i synchronicznym. Zwrócona będzie uwaga na rolę dziedzictwa myśli
politycznej: antycznego i średniowiecznego, renesansowego i oświeceniowego, specyfikę liberalizmu i
konserwatyzmu oraz ich współczesne interpretacje, meandry myśli socjalistycznej w wielu regionach
świata, specyfikę katolickiej nauki społecznej (zwłaszcza po Vaticanum II), odmiany myślenia
politycznego na obszarach cywilizacji nieokcydentalnych.
Cel zajęć: dostarczenie doktorantom, wiedzy o różnych wykładniach myśli politycznej, ich
specyficznych interpretacjach na obszarach o odmiennych tradycjach
cywilizacyjnych,
kształtowanie umiejętności holistyczno-diachronicznej eksplantacji różnych sposobów myślenia
politycznego, stymulowanie empatycznych zdolności zrozumienia osobliwości cywilizacyjnych
jeśli chodzi o regionalne emanace różnych opcji w zakresie myślenia politycznego.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Po zakończeniu kursu doktorant zna:
główne wykładnie myśli politycznej: ideologie i doktryny oraz inne jej formy artykulacji w tym
także mniej lub bardziej koherentne poglądy polityczne,
uwarunkowania cywilizacyjne i regionalne różnych opcji myślenia politycznego,
to co jest typowe, osobliwe i incydentalne w zakresie myślenia politycznego, zarówno w
układzie holistycznym jak i diachronicznym.
Umiejętności:
Po zakończeniu kursu doktorant potrafi:
interpretować teksty enuncjacji ideologicznych i programów politycznych oraz wypowiedzi
publicystyczne o charakterze politycznym,
zrozumieć specyfikę oraz ogólny ton dyskursów ideologiczno-politycznych uobecniających się
w przestrzeni politycznej i w mediach,
analizować w kategoriach aksjologicznych, teleologicznych i socjotechnicznych artykułowane
w różnych sytuacjach enuncjacje ideologiczno-polityczne.
Inne kompetencje (postawy):
Po zakończeniu kursu doktorant potrafi:
wykazać się otwartym podejściem umożliwiającym rozpoznania autentycznych intencji
polityków głoszących określone poglądy polityczne i odwołujących się do takich czy innych
ideologii, doktryn i programów politycznych
dokonać konfrontacji głoszonych poglądów przez polityków z ich prawdziwymi intencjami i
celami z jednoczesnym uwzględnieniem zastanych realiów politycznych
wykazać się empatycznymi zdolnościami w zakresie zrozumienia osobliwości
cywilizacyjnych i regionalnych emanacji różnych opcji w sferze myślenia politycznego.
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
1) Sprawdzian końcowy w zakresie podstawowej wiedzę doktoranta w zakresie podstawowych pojęć
oraz wiedzy deskryptywnej i nomologicznej uzyskanej na zajęciach
2) Praca pisemna związana z tematem seminarium
3) Na realizowanych zajęciach doktorant będzie zobowiązany odpowiadać na pytania, dyskutować,
argumentować swoje tezy i ujęcia tematyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
1. Wyjaśnienie tematyki przedmiotu: pojęcie myśl polityczna, jej uwarunkowania cywilizacyjne,
specyfika regionalna
2. Cywilizacja antyczna i jej myśl polityczna. Myśl uniwersalizmu średniowiecza
zachodnioeuropejskiego. Myśl polityczna bizantyjskiego kręgu cywilizacyjnego
3. Narodziny liberalizmu i jego rozwój w wymiarze regionalnym: Europa zachodnia, USA
4. Konserwatyzm i jego specyfika
5. Myśl socjalistyczna, jej odmiany i recepcja w regionach
6. Katolicka nauka społeczna - specyfika regionalna
7. Teologia wyzwolenia
8. Welfare state w krajach skandynawskich
9. Osobliwości myślenia politycznego w Chinach – tradycja Konfucjańska
10.Myśl polityczna w Japonii
11.Myśl hinduska -poglądy Mahatmy Gandhiego
12. Islam polityczny – interpretacje regionalne oraz tendencje do modernizacji
13. Myślenie polityczne elit tureckich
13. Specyfika Afryki a recepcja ideologii zachodnich w społeczeństwach tego kontynentu
14. Jana Pawła II koncepcja cywilizacji miłości
15. Zjednoczenie Europy w myśli chadeckiej
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