SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa zajęć/przedmiotu: Polska myśl polityczna XX wieku
Kod zajęć/przedmiotu: 18-PMPXX-36pm1
Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy
Kierunek studiów: historia
Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień
Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
Rok studiów (jeśli obowiązuje): III
Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h ĆW
Liczba punktów ECTS: 2
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
prof. dr hab. Waldemar Łazuga - lazuga@amu.edu.pl
dr Anna Chudzińska - chudzinska@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
 zapoznanie z głównymi ideami politycznymi Polski XX wieku i analiza głównych nurtów
myśli politycznej Polski XX wieku;
 przedstawienie twórców i podstawowych kategorii funkcjonujących w polskiej myśli
politycznej XX-XXI wieku;
 przybliżenie wybranych problemów intelektualnej refleksji nad narodem i państwem,
polityką i społeczeństwem dokonanej przez myślicieli XX wieku.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): brak
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia
EU student/ka:

EU_01

potrafi przedstawić najważniejsze nurty polskiej myśli
K_W01; K_W03;
politycznej XX wieku;
K_W09; K_K06

EU_02

zna terminologie związaną z tematyka zajęć oraz
K_W02, K_W04,
historie polskiej myśli politycznej;
K_K04, K_U15

EU_03
EU_04

Symbole EK dla
kierunku studiów

K_W04, K_W08,
potrafi ocenić najważniejsze nurty polskiej myśli
K_K01, K_U05,
politycznej XX wieku;
K_U07, K_K03
potrafi przeprowadzić analizę porównawczą różnych
K_W04; K_U07;
nurtów polskiej myśli politycznej XX wieku;
K_U10; K_K02

EU_05

posiada wiedzę dotyczącą współczesnej polskiej sceny
K_W04, K_W06,
politycznej;
K_W12, K_K02

EU_06

K_W06; K_U02,
umie
wskazać
związki
istniejące
pomiędzy
K_U12, K_U09,
współczesnymi polskimi orientacjami politycznymi
K_U14, K_U18,
a tendencjami europejskiej myśli politycznej.
K_K06
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4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem
do odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu:
Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

Polska myśl polityczna XX wieku – główne nurty i ośrodki. Zasadnicze pytania
polityczne.
EU_01; EU_02; EU_05
Nurt myśli politycznej Drugiej Wielkiej Emigracji – analiza porównawcza
programów (paryska „Kultura”, londyńskie „Wiadomości”, paryskie
EU_02; EU_03
„Horyzonty”).
Myśl polityczna w PRL. Środowisko politycznej lewicy.
Kościół i naród jako wartości fundamentalne - myśl katolicka w okresie PRL.
Marzec 1968 - powstanie opozycji demokratycznej (KOR).
Środowisko „Solidarności” w latach osiemdziesiątych.
Myśl polityczna nie-lewicowej opozycji 1976-1989.
Polska myśl polityczna po 1989 r.

EU_02; EU_03; EU_04
EU_03; EU_04
EU_03; EU_04
EU_03; EU_04
EU_03; EU_04
EU_04; EU_05; EU_06

5. Zalecana literatura:
a) obowiązkowa:
Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej, Toruń 2012;
Król M., Krótka historia myśli politycznej, Warszawa 2019;
Kucharczyk G., Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2009;
Współczesna polska myśl polityczna, red. B. Pasierb, K. A. Paszkiewicz, Wrocław 1996;
b) uzupełniająca:
Bankowicz B., Dudek A., Majchrowski J.M., Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej,
Kraków 1996;
Bernacki W., Liberalizm polski, Kraków 2004;
Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994;
Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Antologia, red. W, Bernacki, J, Maciejewski,
Arkady Rzegocki, Warszawa 2011;
Ideologie, doktryny, ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006;
M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993;
Maj Cz., Maj E., Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001, Lublin 2007;
Myśl polityczna ruchu ludowego, red. J. Jachymek, K. Z. Sowa, M. Śliwa, Rzeszów 1996;
Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa 2000;
Spór o Polskę̨. Wybór tekstów prasowych, red, P. Śpiewak, Warszawa 2000;
Szlachta B., Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, Warszawa 2000;
Szlachta B., Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 1999;
Więcej niż̇ niepodległość́ . Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin
2001;
Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch,
K. Trembicka, Lublin 2002.
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne):

Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

X
X
X

X
X

X
X

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne):
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …

EU_
01

EU_
02

EU_
03

EU_
04

EU_
05

EU_
06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS:
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30

3

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć

5

Czytanie wskazanej literatury

10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.

10

Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

5

Inne (jakie?) …

SUMA GODZIN

60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych
zajęć lub/i zaproponować inne
4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość głównych nurtów polskiej myśli politycznej
XX- XXI wieku, umiejętność ich analizy porównawczej oraz oceny, bardzo dobra znajomość́
literatury przedmiotu ;
dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie
znajomości literatury przedmiotu;
dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności analizy
porównawczej i uzasadniania własnego stanowiska;
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych nurtów polskiej myśli
politycznej XX- XXI wieku, zadowalająca umiejętność́ krytycznego ich porównywania,
przeciętna znajomość́ literatury przedmiotu;
dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość́ głównych nurtów polskiej myśli politycznej
XX- XXI wieku, słaba znajomość́ podstawowej literatury przedmiotu;
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych nurtów polskiej myśli
politycznej XX- XXI wieku, negatywnie oceniona znajomość́ podstawowej literatury przedmiotu.
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