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Nazwa przedmiotu:
Polska myśl polityczno-społeczna
Kod przedmiotu:
Rok:
Semestr:
Ilość
Typ zajęć:
ECTS
II studiów letni
Fakultatywny (do
8
godzin
30
2013/2014
wyboru)
Forma zajęć: Język :
Zaliczenie: Prowadzący:
Seminarium
Polski
Referat i
prof. nadzw. dr hab. Przemysław
ocena
Waingertner
aktywności
na zajęciach
Liczba
Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:
znajomość historii Polski na poziomie studiów magisterskich, zaliczenie drugiego
miejsc:
roku studiów
Bez
ograniczeń
Ogólny opis przedmiotu:
Historia polskiej myśli polityczno-społecznej jest przedmiotem, który może zainteresować tak
historyków, jak i politologów. Obejmuje dzieje rozwoju i ewolucji polskiej myśli politycznospołecznej od średniowiecza poprzez kolejne epoki historyczne po współczesność, ukazane na
tle światowych tendencji w tej dziedzinie, ale ze szczególnym uwzględnieniem i
podkreśleniem oryginalnego, polskiego wkładu cywilizacyjnego i kulturowego.
Cel zajęć:
Podczas spotkań seminaryjnych słuchacze będą mieli możliwość zaznajomić się z genezą,
funkcjonowaniem i ewolucją różnorodnych koncepcji ustrojowych i doktryn politycznych w
dziejach Polski. Poznają czynniki wpływające na ich kształt programowy, ciągłość, czy
incydentalność pewnych nurtów ideologicznych i zasięg ich oddziaływania społecznego.
Zamierzone efekty kształcenia: po zakończeniu zajęć student
Wiedza:
Umie:

1. wskazać główne nurty rozwoju polskiej myśli polityczno-społecznej
2. scharakteryzować główne założenia omawianych koncepcji ustrojowych i doktryn
politycznych
3. porównywać zasadnicze elementy właściwe dla danych nurtów myśli politycznej i
odróżniające je od innych
4. omówić czynniki warunkujące i stymulujące rozwój poszczególnych koncepcji
ustrojowych i doktryn politycznych
5. określić zasięg oddziaływania społecznego danych nurtów myśli politycznej i wskazać
podlegające im środowiska społeczne.
Umiejętności:
Potrafi:

1) analizować rozwój danego nurtu myśli politycznej w konkretnej rzeczywistości
historycznej
2) odnajdywać i klasyfikować założenia programowe poszczególnych ideologii, jako
umiejscawiające je w danym nurcie myśli polityczno-społecznej
3) poprawnie interpretować terminologię i określenia służące do opisu założeń
poszczególnych doktryn polityczno-ustrojowych
Inne kompetencje (postawy):
Potrafi:

1) krytycznie analizować założenia ideologii polityczno-ustrojowych
2) formułować i uzasadniać własne oceny poszczególnych nurtów ideologicznych i
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doktryn polityczno-ustrojowych
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
Esej – referat na wybrany przez studenta temat z zakresu prowadzonego przedmiotu,
aktywność studenta na zajęciach wyrażająca się udziałem w dyskusji przeprowadzanej
podczas zajęć
Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
1. Myśl polityczna polskiego Odrodzenia – ruch egzekucyjny
2. Jak uratować państwo? Koncepcje polityczno-społeczne doby Oświecenia.
3. Polska myśl polityczna wobec katastrofy Rzeczypospolitej i w okresie napoleońskim
4. Polska myśl polityczna w okresie konstytucyjnego Królestwa Polskiego i w Powstaniu
Listopadowym.
5. Myśl polityczna Wielkiej Emigracji.
6. Myśl polityczna pozytywistów polskich.
7. Polski konserwatyzm w epoce popowstaniowej. Idee, struktury, ludzie.
8. Oblicza ideowe i organizacyjne polskiego socjalizmu na przełomie XIX i XX wieku.
9. Narodziny i ideologia polskiego nacjonalizmu.
10. Narodziny koncepcji ideowych ruchu ludowego na ziemiach polskich.
11. Polska myśl polityczno-społeczna wobec zagadnienia walki o niepodległość w latach I
wojny światowej.
12. Państwo polskie w koncepcjach wielkich obozów politycznych w dobie Drugiej
Rzeczypospolitej
13. Polska myśl polityczno-społeczna w latach II wojny światowej wobec zagadnienia
walki o niepodległość i powojennego kształtu państwa.
14. Władza i opozycja. Debaty i spory ideowe w epoce PRL.
15. Dekomunizacja, lustracja, prywatyzacja – kontrowersje wokół ładu etycznopolitycznego Trzeciej Rzeczypospolitej.
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