Poznań, dnia 15 czerwca 2012 r.
Dr Przemysław Krzywoszyński
Zakład Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu

Filozofia, teoria i praktyka demokracji

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:

Filozofia, teoria i praktyka demokracji
1

2. Kod modułu kształcenia:
FTP (10-FTPw-a1-s, 10-FTPw-a1-n)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4.Kierunek studiów:
Administracja
4. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Studia I-ego stopnia
5. Rok studiów:
Pierwszy rok studiów
6. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
7. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu
Studia niestacjonarne: 15 godzin wykładu + 15 godzin e-learningu
8. Liczba punktów ECTS:
3 ECTS
9. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
a) dr Przemysław Krzywoszyński (drpk@wp.pl)
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Kod modułu (przedmiotu) z sytemu USOS.
1

10.Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Dogłębne przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu ogólnej refleksji nad praktyką i
teorią demokracji.
2.Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania i stanowienia prawa oraz systemu
polityczno-prawnego.
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
2 3
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
4
kształcenia
FTP_01

Odniesienie do efektów
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
5
studiów
Zreferować najważniejsze zagadnienia z zakresu
S2A_W09, K_W03, K_U09,
prawnych podstaw teorii demokracji oraz zdefiniować
K_U10 S2A_W08
pojęcia związane z funkcjonowaniem instytucji
systemu demokratycznego

FTP_02

Scharakteryzować historyczne, filozoficzne i
ustrojowe podstawy demokracji, m. in.: polis
ateńskie, komuny włoskie, demokracja szlachecka,
rozwiązania rewolucji angielskiej oraz idee Locka,
Monteskiusza, Rousseau, encyklopedystów,
jakobinów, Tocqueville’a, Milla.

K_W05-09, K_U07 S2A_W09

FTP_03

Omówić współczesne spory dotyczące kryzysu
demokracji (Giddens, Arendt, Taylor, Held,
Lijphardt, Pateman, Macpherson, Walker, von
Hayek, Sartori, Kelsen, Roussillon).

S2A_W07, K_W011, K_U01,
K_U03, K_U10 K_W05

FTP _04

Przeprowadzić interpretację przepisów konstytucji,
wskazać i omówić naruszenia zasad
demokratycznego państwa prawa.

S2A_W02, K_W012, K_U01,
K_U04

FTP _05

Przedstawić i uzasadnić pisemne lub ustne
stanowisko w zakresie krytycznej refleksji nad

K_W01-15, K_U08, S2A_W09,
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Zasadniczo należy nawiązać do kierunkowych efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności społecznych.
Jednak nie należy dzielić efektów kształcenia danego modułu na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia, ani
też każdego efektu. Jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba
oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy.
3
Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.
4
Kod modułu kształcenia, np. PK_01 (PK-kod modułu „Prawo karne” w USOS).
5
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Prawo (np. K_W01, K_U01,...), gdzie: W – wiedza; U – umiejętności; K
– kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia); 01, 02…–
numer efektu kształcenia.
2

przedstawionymi problemami funkcjonowania
współczesnych systemów demokratycznych.

3. Treści kształcenia:

S2A_U01-08
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Nazwa modułu kształcenia: Filozofia, teoria i praktyka demokracji (FTP)

Symbol treści
7
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
8
kształcenia modułu

TK_01

Poglądy na istotę demokracji. Podstawowe definicje
FTP _01-03
pojęcia demokracji w perspektywie historycznej.

TK_02

Współczesne dyskusje nad granicami demokracji.

TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Aktualne wyzwania demokracji. Problematyka
reprezentacji i uczestnictwa.
Przedstawienie problemów związanych z realizacją
standardów demokratycznego państwa prawa.
Pojęcie, podstawowe zasady, transformacje
społeczeństwa obywatelskiego.
Główne instytucje współczesnej demokracji
przedstawicielskiej i bezpośredniej: wybory i referenda
(geneza, funkcje, realizacja).

FTP _02-03
FTP_02-03
FTP_02-05
FTP_02-05
FTP_04-05

4. Zalecana literatura:
R. A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995; J. K. Davies, Demokracja w Grecji
klasycznej, Warszawa 2003; Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura,
funkcje), (red. H. Rot), Wrocław 1994; Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i
prawie, (red. M. Zmierczak, S. Wronkowska), Warszawa - Poznań 2007; J. Kuciński,
Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Wrocław 2007;
J. Kuciński , Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa 2005; J.
Rancière, Nienawiść do demokracji, Warszawa 2008; G. Sartori, Teoria demokracji,
Warszawa 1994; Ch. Tilly, Demokracja, Warszawa 2008; S. Wronkowska, Polskie dyskusje
o państwie prawa, Warszawa 1995; M. Zmierczak, Koncepcja państwa prawnego jako
ograniczenie władzy narodu, w: Zasada demokratycznego państwa prawnego w
Konstytucji RP, pod red. S. Wronkowskiej, Warszawa 2006.
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratoriu, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazuje prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu): Filozofia, teoria i praktyka demokracji (FTP)
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Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba treści kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.
np. TK_01, TK_02.
8
np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3 (kolumna pierwsza).
7

3

Symbol
efektu
kształcenia
9
dla modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
10
zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
11 12
kształcenia

FTP_01

TK_01

Wykład

Egzamin ustny

FTP_02

TK_02-06

Multimedialny wykład

Egzamin pisemny

FTP_03

TK_01

J.w.

J.w.

FTP_04

TK_02-11

J.w.

J.w.

FTP_05

TK_02

J.w.

J.w.

FTP_06

TK_02-06

J.w.

J.w.

FTP_07

TK_02-06

J.w.

J.w.

FTP_08

TK_02-06

J.w.

J.w.

FTP_09

TK_04-06

J.w.

J.w.

FTP_08

TK_04-06

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe pytania
poszczególnych treści kształcenia.

egzaminacyjne

są

identyczne

jak

ww.

opisy

1. Formalna i materialna definicja demokracji.
2. Pojęcie demokratycznego państwa prawa – charakterystyka źródeł i elementów.
2.Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Filozofia, teoria i praktyka demokracji (FTP)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

14 15

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
13
aktywności
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu
Studia niestacjonarne: 15 godzin wykładu
Studia stacjonarne: 15 godzin (45 godzin
wynikających z 3 punktów ECTS minus 30
godzin z planu)
Studia niestacjonarne: 15 godzin (30 godzin
wynikających z 3 punktów ECTS minus 15
godzin z planu)
30/15
3

2. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

9

np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3.
np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II.4.
11
Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące (F) jak i podsumowujące (P).
10

12

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.
Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min.
14
Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników,
(3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu.
15
Przy przeliczeniu 30 godzin pracy studenta na 1 punkt ECTS. Wtedy pracę własną studenta należy obliczyć
poprzez iloczyn 30 i liczby punktów ECTS dla danego modułu, pomniejszony o łączną liczbę godzin poświęconych
na zajęcia w planie.
13

4

3 punkty ECTS
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak ćwiczenia:
3 punkty ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Filozofia,
teoria i praktyka demokracji, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu z
tego przedmiotu. W skład tego całego modułu wchodzą: wykład, który umożliwia
przystąpienie do egzaminu.

3. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) poprawność i kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego
uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej argumentacji i logicznego wyciągania wniosków,
d) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.

5

