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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Teoria polityki
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_1

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

Rok I, semestr I

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot podstawowy

Koordynator

Dr Tomasz Koziełło

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Dr Tomasz Koziełło
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

30

Liczba pkt ECTS
7

1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ zajęcia w formie tradycyjnej
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Egzamin

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Student wymienia, charakteryzuje i rozróżnia podstawowe kategorie związane z polityką i państwem, takie
jak: polityka, państwo, władza państwowa, legitymizacja władzy, system polityczny, decyzja i implementacja
polityczna, działanie i zachowanie polityczne.

3.
3.1.
C1

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Celem przedmiotu jest ukazanie studentom różnych podejść i teorii, jakie współcześnie istnieją w
środowisku politologicznym i dotyczą sfery rzeczywistości politycznej. Studenci na tym przedmiocie

zapoznają się z teoretycznym wyjaśnianiem różnych zjawisk politycznych – władzy, systemu
politycznego, przywództwa politycznego, podmiotowości politycznej oraz z uwarunkowania sfery
politycznej. Jednocześnie, na podstawie obserwacji życia politycznego współczesnego jak i
minionego będą mogli zweryfikować teoretyczne twierdzenia naukowców.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, w
szczególności nauk o polityce

EK_02

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii państwa, władzy,
polityki, zasad funkcjonowania systemu politycznego

K2A_W03

EK_03

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów zmian struktur i
instytucji politycznych

K2A_W09

EK_04

wykorzystuje nabytą wiedzę politologiczną do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i
zjawisk politycznych oraz interpretuje procesy i zjawiska
polityczne

K2A_U02

EK_05

wypowiada się ustnie i pisemnie na temat zjawisk i procesów
zachodzących w życiu publicznym

K2A_U03

EK_06

identyfikuje i ocenia relacje między organizacjami i instytucjami
politycznymi

K2A_U09

EK_07

jest wrażliwy na dysfunkcje systemu społecznego i politycznego

K2A_K05

3.3

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
1. Teoria polityki – pojęcie i istota
2. Współczesne teorie polityki
3. Podejście normatywne w polityce
4. Podejście empiryczne w polityce
5. Podejście krytyczne w polityce
6. Podejście historyczne w polityce
7. Teorie władzy politycznej

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K2A_W01

8. Teorie działań politycznych
9. Współczesne teorie demokracji
10. Teorie kultury politycznej
11. Uwarunkowania polityki
12. Ograniczenia polityki

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
1. Przestrzeń polityki
2. Rdzeń i peryferie polityki
3. Kategoria polityczności
4. Sfera polityczna i sfera publiczna
5. Kryzys i odrodzenie polityki
6. Polityka i historia
7. Polityka i religia
8. Rozwój i ewaluacja polityki
9. Problem podmiotowości w polityce
10. Prognostyka naukowa w politologii
11. Rola emocji w polityce
12. Przywództwo polityczne

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład, dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków, przygotowanie referatów przez studentów,
prezentacja multimedialna
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_01

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Egzamin ustny

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
Wykład, ćwiczenia

EK_02

Egzamin ustny
Wykład, ćwiczenia

EK_03

Egzamin ustny

EK_04

Ocena samodzielnie przygotowanej przez studenta
analizy przypadków

Wykład, ćwiczenia

Ocena samodzielniej przygotowanej przez studenta
analizy przypadków

Wykład, ćwiczenia

Wykład, ćwiczenia

EK_05

EK_06

Ocena referatu

EK_07

Ocena samodzielnie przygotowanej przez studenta
analizy przypadków i referatu

Wykład, ćwiczenia
Wykład, ćwiczenia

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Wykład: egzamin ustny,
Ćwiczenia: zaliczenie ustne

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

20

udział w konsultacjach

20

czas na napisanie referatu/eseju

15

przygotowanie do egzaminu

40

udział w egzaminie

2

Inne (przygotowanie prezentacji
multimedialnej)

20

SUMA GODZIN

177

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

7

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

Brak
Brak

7. LITERATURA
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Dybel P, Wróbel S., Granice polityczności: Od polityki emancypacji do polityki życia,
Warszawa 2008.
Koncepcje polityki, red. W. Wesołowski, Warszawa 2009.
Majone G., Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Warszawa 2004.
March J.G., Olsen J.P., Instytucje: Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005.
Muszyński J., Podstawy teorii i praktyki polityki, Toruń 2007.
Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), red. A. Kasińska-Metryka, M.
Skawińska.
Teoria wyboru publicznego: Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery
publicznej, red. J. Wilkin, Warszawa 2005.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

