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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU  
 
I. Informacje ogólne 
 

1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Myśl polityczna średniowiecza 
2. Kod zajęć/przedmiotu: 18-MPwS-23uhm2 
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: historia 
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień 
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): II 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h W 
9. Liczba punktów ECTS: 5 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
prof. dr hab. Jarosław Nikodem – jaroniko@amu.edu.pl   

11. Język wykładowy: polski 
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie: nie 

 
II. Informacje szczegółowe 
 

1. Cele zajęć/przedmiotu: 

 zapoznanie studentów z najważniejszymi doktrynami polityczno-prawnymi wieków 
średnich; 

 ukazanie ich znaczenia dla rozwoju myśli politycznej Europy nowożytnej; 

 ukazanie relacji między teorią a praktyką polityczną średniowiecza. 
 

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: 

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

EU_01 
potrafi scharakteryzować podstawowe idee polityczno-
prawne wieków średnich; 

K_W01; 02; 03; 04; 
05 

EU_02 
umie rozpoznać kontekst formułowania poszczególnych 
doktryn, ich polityczne uwarunkowania, odróżnić myślicieli 
niezależnych; 

K_W11; 12; K_K10 

EU_03 
potrafi wskazać pokrewieństwo z poglądami znanymi 
wcześniej lub nowatorstwo formułowanych idei; 

K_W01; 02; 03; 04; 
05 

EU_04 
potrafi zrozumieć nowe idee, które pojawiały się w czasach 
nowożytnych jako nawiązujące do czasów średniowiecza 
bądź będące reakcją na nie; 

K_W01; 06; K_K04 

EU_05 
potrafi zdefiniować podstawowe terminy, którymi 
posługiwano się, formułując najważniejsze doktryny 
polityczne średniowiecza. 

 K_W02 

 
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 

Kościół i państwo według tradycji chrześcijańskiej. EU_01 – 05 

Myśl polityczna Bizancjum. EU_01 – 05 

Idee „państw sukcesyjnych”. EU_01 – 05 

Karolińska myśl polityczna.  EU_01 – 05 
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Ottońska doktryna cesarska. 
 

EU_01 – 05 

Kościół czasów reform. Idee gregoriańskie. 
EU_01 – 05 

Doktryna Hohenstaufów. EU_01 – 05 

„Papocezaryzm” Innocentego III i jego następców. EU_01 – 05 

„Rex in regno suo” – droga do państwa suwerennego. EU_01 – 05 

W cieniu „Unam sanctam” - zmierzch teokracji papieskiej. EU_01 – 05 

Koncyliaryzm i myśl polityczna husytyzmu. EU_01 – 05 

Polska myśl polityczna wieków średnich EU_01 – 05 

                                         
5. Zalecana literatura: 
 

 J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998. 

 J. Baszkiewicz, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej, Warszawa 1964. 

 H. Rahner, Kościół i państwo Wer wczesnym chrześcijaństwie, Warszawa 1986. 

 Ks. J. Pałucki, Ubi Petrus ibi Ecclesia. Prymat Piotrowy i synody fundamentem jedności Kościoła, 
Lublin 2009. 

 B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985. 

 S. Piekarczyk, Barbarzyńcy i chrześcijaństwo, Warszawa 1968. 

 Wielomski, Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich 
przeciwników, Warszawa 2011. 

 B. Szlachta, Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki 
Plantagenetów, Kraków 2001. 

 S. Swieżawski, Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu, Kraków 1990. 
 
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 X 

Dyskusja  

Praca z tekstem X 

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?) –   
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2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe 
dla danego EU lub/i zaproponować inne): 

 

Sposoby oceniania 
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu 

EU_01 EU_02 EU_03 EU_04 EU_05  

Egzamin pisemny       

Egzamin ustny X X X X X  

Egzamin z „otwartą książką”       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne       

Test       

Projekt       

Esej       

Raport       

Prezentacja multimedialna       

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)       

Portfolio       

Inne (jakie?) -        

…       

 
3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS: 

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

P
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Przygotowanie do zajęć  

Czytanie wskazanej literatury 60 

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

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 60 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 150 

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 omawianych zagadnień potwierdzona podczas 
egzaminu; doskonała znajomość literatury przedmiotu; 
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dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie wiedzy 
sprawdzanej podczas egzaminu; 
dobry (db; 4,0): dobra znajomość omawianych zagadnień potwierdzona na egzaminie; 
zadowalająca znajomość literatury przedmiotu; 
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość omawianych zagadnień; przeciętna 
znajomość literatury przedmiotu; 
dostateczny (dst; 3,0): wybiórcza znajomość zasadniczych omawianych zagadnień; 
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w trakcie zajęć; 
nieznajomość literatury uzupełniającej. 

 


