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Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z historii na poziomie szkoły średniej, znajomość podstawowego słownictwa z dziedziny prawoznawstwa.  
 

Cele przedmiotu:   
1.Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu dominujących współcześnie doktryn polityczno-prawnych  z uwzględnieniem ich 
genezy i rozwoju;     
2.Wskazanie na klasyczne ujęcia filozofów na temat państwa i prawa, które zakorzeniły się w europejskim dyskursie politycznym;  
3.Wyrobienie umiejętności  analizowania aktualnych doktryn politycznych, rozpoznawania ich genezy i ich potencjalnych skutków polityczno-
prawnych, a także wartości, na jakich się opierają. 

 Metody dydaktyczne: Wykład zawierający informację i komentarz.   
    

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1.Klasyczne ujęcia antyku w zakresie rozważań nad demokracją, państwem idealnym i  dobrem  wspólnym.     
2  Problem relacji między władzą świecką a  kościelną, między prawem bożym, naturalnym a  stanowionym w klasycznym ujęciu  myśli politycznej  
średniowiecza i we współczesnych doktrynach politycznych.  
3. Znaczenie konstrukcji prawnonaturalnych i umowy społecznej z XVII i XVIII w.  dla rozumienia państwa, prawa i praw podmiotowych. Problem 
relacji miedzy jednostką a władzą publiczną w dyskursie politycznym epoki nowożytnej.   
4. Współczesne ujęcia państwa, prawa, wolności, własności, równości i praw jednostki w najważniejszych nurtach doktryn politycznych:  
liberalizmu, socjalizmu, nacjonalizmu, konserwatyzmu, socjaldemokracji i w  nauczaniu społecznym  kościoła katolickiego. 
5. Podstawowe różnice w rozumieniu pojęcia prawa: pozytywizm a jusnaturalizm.   

6.Zagadnienie sprawiedliwości w doktrynach europejskich.  
7. Warianty demokracji: liberalizm, republikanizm, komunitaryzm 
 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, warunkiem przystąpienia jest zaliczenie konwersatorium   

Literatura podstawowa:  
K.Chojnicka, H.Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Ars boni et aequi, Poznań,  najnowsze wydanie; 
Andrew Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
Inne podręczniki, w partiach odpowiadających tematyce wykładów: H.Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej; A.Sylwestrzak, Historia 

doktryn polityczno-prawnych; J.Justyński, Historia doktryn polityczno-prawnych; L.Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX 

wieku; M.Król, Historia myśli politycznej i prawnej od Machiavellego po czasy współczesne; S.Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej; 

Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo  Sejmowe;  Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Wyd. C.H.Beck  

 


