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Syllabus 

 (prof. zw. dr hab. Karol B. JANOWSKI) 

 
KOD PRZEDMIOTU  
NAZWA PRZEDMIOTU TEORIA i PRAKTYKA KULTURY POLITYCZNEJ 
ZASZEREGOWANIE 
PRZEDMIOTU 

Przedmiot fakultatywny 

TRYB I POZIOM STUDIÓW 
DLA JAKICH OBOWIĄZU-
JE PRZEDMIOT 

 
Dzienne pięcioletnie jednolite studia magisterskie 

RODZAJ PRZEDMIOTU Fakultatywny 
 

ZAŁOŻENIA  
PRZEDMIOTU 

Wiedza nt. kultury politycznej - istoty, jej podstawowych pojęć, 
komponentów i typów oraz praktycznych przejawów (casusów). 

FORMY ZAJĘĆ Konwersatorium 30 h. 
CELE  (ogólne)  
PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studentów z pojęciem kultury politycznej – jej związ-
ków z kategorią kultury. Ukazanie jej niejednolitego ujmowania i 
interpretacji (potoczna i naukowa), desygnatów, zmienności histo-
rycznej i geopolitycznej, a także z instrumentarium jej analizy oraz 
przesłankami wyodrębniania określonych typów, pomocnych przy 
podejmowaniu porównań między różnorakimi, swoistymi jej 
przypadkami (przejawami -  casusami) 

ZAKRES TEMATYCZNY I 
CHRONOLOGICZNY 
PRZEDMIOTU 

Teoretyczne podstawy refleksji nad kulturą polityczną; dorobek 
socjologii, antropologii, etnologii i teorii polityki. Analiza prze-
szłych i współczesnych casusów kultury politycznej. Pytania ty-
czące istoty kultury politycznej, miejsca w życiu społeczeństwa, 
roli mitów, stereotypów, wzorców postaw i zachowań oraz ich 
genezy i uwarunkowań, a także typów oraz zakresu i stopnia ich 
zastosowania do analizy konkretnych przejawów kultury politycz-
nej.    

ZAGADNIENIA OBLIGA-
TORYJNE 

1. Kultura – pojęcie i zakres znaczeniowy. Potoczne i naukowe ujęcie kultury. 
Kultura a cywilizacja. 
2. Przesłanki, warunki historyczne, geograficzne oraz strukturalno-
funkcjonalne określające kształt, formy oraz dynamikę kultury. 
3. Odrębności kulturowe. Funkcjonalność społeczna (grupowa) kultury a status 
jednostki. 
4. Kulturowe ujęcie polityki; źródła oraz swoistości refleksji naukowej. 
5. Miejsce kultury politycznej w dziejach myśli politycznej. 
6. Definicje kultury politycznej; źródła jej odmiennych ujęć – między aksjolo-
gią, afektywnością a nauką. Desygnaty kultury politycznej. Kultura polityczna 
a pozostałe kategorie politologiczne. 
7. Czynniki określające kształt, formy i typy kultury politycznej.  
8. Almonda, Verby i Powella badania porównawcze kultury politycznej. Rezul-
taty i konstatacje – wnioski z analizy wyników badań oraz koncept badawczy. 
Typy kultury politycznej: zaściankowa (parafialna); podporządkowania (pod-
dańcza); uczestnictwa. Istota badań amerykańskich; walory i słabości. 
9. Możliwości stosowania odmiennych wyróżników dla rozróżniania typów 
kultury politycznej. Typ konfliktowy i konsensualny. 
10. Demokratyczna versus autorytarna (totalitarna) kultura polityczna.  
11. Opis i analiza kultury politycznej grup przywódczych (rządzących) oraz 
ogółu Polaków; perspektywa deskryptywna i eksplanacyjna.  
12. Wpływ zmiany politycznej na postawy i zachowania Polaków. Stan kultury 
politycznej Polaków. 

PUNKTACJA ECTS 5 

WARUNKI UZYSKANIA 
PUNKTÓW ECTS 

Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie zaliczenia z oceną; podstawą 
jest przygotowanie wprowadzenia do dyskusji oraz aktywność w trakcie zajęć. 

UWAGI  
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