1. Nazwa przedmiotu

NAUKA o POLITYCE

9. Szczegółowe treści kształcenia

2. Symbol przedmiotu

Temat 1

P-0001
3. Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia

Wprowadzenie do wykładu – 2 godziny (1)1
Miejsce nauki o polityce wśród nauk społecznych. Przedmiot nauki o polityce. Podstawowe pojęcia i kategorie. Metodologiczne
podstawy nauki o polityce.

4. Forma zajęć

Wykłady

Temat 2

Polityka - pojęcie, zakres znaczeniowy - 2
5. Punkty ECTS

godziny (2)

6. Liczba godzin

Polityka - pojęcie, zakres znaczeniowy. Miejsce polityki w życiu społeczeństwa. Prawo,
moralność, polityka.

A. Studia stacjonarne
Wykłady – 30

Temat 3

7

Wykłady – 24

Władza, podstawowe pojęcia – 2 godziny (1)
Władza – istota, definicje. Władza polityczna
w dziejach myśli społecznej i politycznej.

7. Opis przedmiotu

Temat 4

B. Studia niestacjonarne

Miejsce i funkcje nauki o polityce, jej główny obszar opisowo-analityczny i badawczy.
Właściwości nauki o polityce. Polityka, jej
miejsce w życiu społeczeństwa.

godziny (2)

8. Zakładane efekty kształcenia w zakresie

Temat 5

a/wiedzy, b/umiejętności, c/kompetencji
społecznych oraz metody (sposoby) ich
weryfikacji
a/ Wiedza nt. podstawowych kategorii politologicznych, w szczególności: polityka,
władza polityczna, warunki i procedury jej
zdobywania, utrzymania i wykorzystania;
podmiotowość polityczna, interes, decyzje
polityczne, system polityczny, ruchy polityczne, grupy interesu, partie polityczne,
systemy partyjne, państwo, demokracja,
procesy decyzyjne, kultura polityczna, relacje między etyką a polityką.
b/ Umiejętności obiektywnego, neutralnego i bezstronnego opisu i analizy zjawisk i
procesów politycznych, mechanizmów życia politycznego, zrozumienie istoty mechanizmów oraz roli obiektów politycznych
– ich statusu oraz zakresu działania i warunków efektywności.
c/ Kompetencje społeczne: wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce życia
politycznego, w szczególności zdolności
do sprostania wymaganiom stawianym
przez organizacje i instytucje polityczne:
organizacje społeczne – pozarządowe,
osobliwie grupy interesu i partie polityczne:

Kategoria interesu w wyjaśnianiu zjawisk
politycznych – 2 godziny (2).
Kategoria interesu - istota, jej znaczenie dla
wyjaśniania działań i decyzji politycznych.
Sprzeczności i konflikty w życiu politycznym.
Integracja i równowaga vs dezintegracja i
destrukcja.

Władza w warunkach współczesnych – 2
Współczesne czynniki i warunki określające
władzę polityczną oraz jej ujmowanie.

Temat 6

Między ideologią i programem – 2 godziny
(1)

Ideologia, doktryna, program – istota, zakres,
funkcje. Współczesne doktryny polityczne
oraz ich użyteczność w definiowaniu i wyjaśnianiu zjawisk politycznych.
Temat 7

Podmiotowość polityczna – 2 godziny (2)
Podmiotowość polityczna i uczestnictwo w
życiu politycznym. Demokracja i parlamentaryzm. Geneza i współczesne formy oraz
podstawowe przesłanki.

1 W nawiasach podana jest liczba godzin realizowana na
studiach niestacjonarnych.

Temat 8

System polityczny, pojęcie, sens i użyteczność – 2 godziny (2)
System polityczny społeczeństwa. Kategorie: struktura, całość, kompleks, system,
organizacja. Pojęcie systemu politycznego.
Zalety i słabości analizy systemowej.
Temat 9

Obywatel a państwo – 2 godziny (2)
Obywatel; wolności i prawa. Państwo - geneza, istota oraz funkcje. Typologia ustrojów oraz systemów rządzenia Idea społeczeństwa obywatelskiego oraz stopień jej
urzeczywistnienia.
Temat 10

Miejsce organizacji w zyciu politycznym
– 2 godziny (1)
Organizacje i ruchy społeczne - typologia,
funkcje. Dynamika zorganizowania. Zjawisko synergii.

10. Metody nauczania

Wykłady uzupełnione ćwiczeniami, w trakcie
których studenci będą motywowani do opanowania wiedzy w zakresie znajomości zjawisk i procesów politycznych, definiowania
ich natury i istoty oraz umiejętności zastosowania owej wiedzy do analizy i strukturalnofunkcjonalnej interpretacji polityki.
11. Warunki zaliczenia przedmiotu

Przyswojenie przez studentów wiedzy przewidzianej programem przedmiotu. Jej poziom stwierdzony poprzez złożenie egzaminu ustnego w oparciu o udostępniony
uprzednio zestaw zagadnień.
12. Literatura podstawowa
1. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki. Lublin 2002.
2. Encyklopedia politologii. Red. M. Żmigrodzki. T. I-VI. Kraków 1999-2002.
3. A. Heywood: Politologia. Warszawa 2006.

Temat 11

Partie polityczne – 2 godziny (2)
Partie polityczne - geneza, istota, typy,
funkcje.
Tradycyjne
nurty
ideowopolityczne oraz ich przystawalność do
współczesnych partii politycznych. Miejsce
i rola partii politycznych we współczesnym
życiu publicznym.
Temat 12

System partyjny – 2 godziny (1)
System partyjny - pojęcie, typologia i klasyfikacje oraz funkcje.
Temat 13

13. Literatura uzupełniająca

1. K. B. Janowski: Źródła i przebieg zmiany
politycznej w Polsce (1980-1989). Wyd. II.
Toruń 2004.
2. Kultura polityczna Polaków. Przemiany,
diagnozy, perspektywy. Red. Karol B. Janowski. Toruń 2010 (http://karol-bjanowski.waw.pl/publikacje_3.htm ), data
dostępu 22 kwietnia 2013.
3. Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Wyd. VI Wrocław 2004.
4. F. Ryszka: Nauka o polityce. Rozważania
metodologiczne. Warszawa 1984.
5. E. Zieliński: Nauka o państwie i polityce.
Warszawa 1999.

Decyzje i procesy decyzyjne – 2 godziny
(2)

14. Osoba nadzorująca przedmiot

Decyzje i procesy decyzyjne - pojęcie, typologia. Procesy decyzyjne w organizacjach politycznych. Komunikacja polityczna.

Prof. zw. dr hab. Karol B. Janowski
15. Osoby prowadzące przedmiot

Prof. zw. dr hab. Karol B. Janowski
Dr Andrzej Nowak

Temat 14

Przeobrażenia polityczne w Polsce po
1989 r. – 2 godziny (1)
Transformacja polityczna w Polsce. Przypadek czy prawidłowość?
Temat 15

Kultura polityczna – 2 godziny (2)
Kultura polityczna - definicje, zakres pojęciowy. Kultura polityczna Polaków. Analiza
porównawcza z krajami o ugruntowanej
(skonsolidowanej) demokracji.

16. Data ostatniej aktualizacji

1 października 2013 r.
Opr. Karol B. Janowski,
http://karol-b-janowski.waw.pl/

