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Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Egzamin
Formy zaliczenia
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny
Stopień opanowania wiedzy i umiejętności będzie mierzony wartością procentową, przy
czym końcowa ocena będzie wynikać ze skali:
bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% -90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61%-70%
dostateczny (3,0) - 51%-60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Założone efekty kształcenia będą weryfikowane w drodze egzaminu oraz poprzez angażowanie studentów w dyskusję w toku wykładu
konwersatoryjnego.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak
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Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentami z podstawowymi zagadnieniami filozofii politycznej dotyczącymi istoty i roli państwa, władzy i
demokracji.

Treści programowe
1. Filozofia polityczna Platona, Tomasza Hobbesa; Johna Locke'a, Johna Stuarta Milla; 2. Teoria państwa prawnego (Rechtstaat) i koncepcja rządów
prawa (the rule of law); 3. Koncepcja suwerenności w europejskiej myśli polityczno-prawnej; 4. Koncepcja sprawiedliwości Johna Rawlsa; 5.
Sprawiedliwość w wymiarze globalnym; 6. Teoria demokratyczna; 7. Liberalizm polityczny i komunitaryzm, 8. Krytyka liberalizmu, 9. Polityczność

Wykaz literatury

Wykaz literatury:
1. J. Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017.
2 J. Zajadło, Radbruch, Horyzonty filozofii prawa, Sopot 2016.3. J. Zajadło, Schmitt, Horyzonty filzozofii prawa, Sopot 2016.4. J. Zajadło,
Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, Gdańsk 2003.5. J. Zajadło, Prawo miedzynarodowe wobec problemu "państwa
upadłego", Państwo i Prawo 2005, z. 2.
6. J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji. Historia - etyka - polityka - prawo, Gdańsk 2005.7. J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa,
Kraków 2006.8. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.9. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2016.10. J. Rawls, Prawo ludów,
Warszawa 2001.11. M. Soniewicka, Granice sprawiedliwości. Sprawiedliwość ponad granicami, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
Student posiada podstawową wiedzę, umiejętności i
kompetencje w zakresie zagadnień poruszanych w toku
wykładu.

Wiedza
Student charakteryzuje podstawowe koncepcje i poglądy filozofii politycznej na
państwo i władzę. Potrafi scharakteryzować najważniejsze koncecje
sprawiedliwości. Posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii demokratycznej,
szczegółowo analizuje i opisuje istotę państwa prawnego. Potrafi wymienić
argumenty w sporze między libaralizmem a komunitaryzmem oraz innymi
kierunkami. Rozumie relacje zachodzące pomiędzy władzą (polityką) a prawem w
kontekście poglądów współczesnych doktryn politycznych i prawnych.

Umiejętności
Student umie podjąć dyskusję na temat podstawowych problemów filozoficznopolitycznych i prawnych. Potrafi analizować konkretne sytuacje oraz problemy w
kontekście zasady państwa prawnego i zasady rządów prawa. Umie samodzielnie
odnieść się do współczesnych zagadnień sprawiedliwości społecznej, problemów
demokracji, relacji pomiędzy prawem a polityką. Prawidłowo podługuje się
terminologią z zakresu filozofii politycznej i teorii państwa.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student wykazuje postawę refleksyjną względem problemów powstających na styku
prawa i polityki. Zachowuje intelektualną otwartość względem głównych prądów
myślowych w filozofii politycznej i ich krytyki. Wykazuje zaangażowanie w dyskurs
polityczno-prwany przy zachowaniu intelektualnego krytycyzmu podpartego rzetelną
wiedzą na temat współczesnych doktryn politycznych i prawnych.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3276/jerzy_zajadlo
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