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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Myśl narodowa i polityczna w Polsce
Nazwa przedmiotu w języku angielskim National and political thought in Poland
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Stanisław Wójcik

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 II

3

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1 – zainteresowanie przedmiotem 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- zaznajomienie studentów z polską myślą II połowy XIX wieku: konserwatyzm krajowy, 
socjalizm, początki narodowej demokracji, myśl ruchu ludowego
C2 - zaznajomienie studentów z polską myślą polityczną w XX wieku: zagadnienie 
kontynuacji tradycji XIX wiecznych w kontekście nowych wyzwań związanych z 
odzyskaniem państwowości 
C3 - przedstawienie myśli politycznej II RP: sanacja, konserwatyzm międzywojenny, myśl 
obozu narodowodemokratycznego, międzywojenny socjalizm niepodległościowy, doktryny 
radykalne
C4 - omówienie głównych zagadnień z zakresu myśli politycznej po 1945 r.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01
Student posiada pogłębioną, uporządkowaną, prowadzącą 
do specjalizacji, szczegółową znajomość faktografii 
związanej z historią polskiej myśli politycznej.

K_W02

W_02

Student posiada wiedzę na temat rodzajów struktur społecznych
i  instytucji  życia  społecznego  funkcjonujących  oraz  specyfiki
zachodzących pomiędzy nimi relacji. 

K_W03

W_03
Student  zna  i  rozumie  metody  analizy  i  interpretacji
głównych nurtów polskiej myśli politycznej. 

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Student  potrafi  analizować  i  oceniać  źródła  będące
nośnikiem polskiej myśli politycznej i formułować na tej
podstawie krytyczne sądy. 

K_U01, K_U02

U_02

Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z 
różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych, w 
szczególności z dyscyplin istotnych z punktu widzenia 
studiowanej specjalności. 

K_U03, K_U04,
K_U05 

U_03

Student  potrafi  wyjaśniać  i  uporządkować  relacje  oraz
zależności  pomiędzy  procesami  zachodzącymi  obrębie  sfery
publicznej pomiędzy poszczególnymi poziomami decyzyjnymi. 

K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i 
wykonywania zawodów związanych ze znajomością 
historii polskiej myśli politycznej
 

K_K01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Konserwatyzm krajowy (tzw. grono krakowskie)
2. Insurekcja czy polityka ugody? Problem powstania styczniowego w polskiej myśli 
politycznej.
3. Myśl polityczna "stańczyków" i tzw. krakowska szkoła historyczna
4. Myśl polityczna "stańczyków" i tzw. krakowska szkoła historyczna cd.
5. Początki polskiego liberalizmu (T. Romanowicz, A. Świętochowski)
6. Roman Dmowski i początek narodowej demokracji
7. Myśl polityczna ruchu ludowego
8. Socjalizm polski w XIX w., początki komunizmu
9. Krakowska szkoła ekonomiczna (A. Heydel, A. Krzyżanowski)
10. Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego w II RP
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11. Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego w II RP cd.
12. Myśl polityczna obozu narodowego w międzywojniu
13. Konserwatyzm międzywojenny
14. Idee polityczne emigracji londyńskiej
15. Tradycja realizmu politycznego w dobie PRL

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół
W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół
W_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja Egzamin Protokół
U_02 Dyskusja Egzamin Protokół
U_03 Dyskusja Egzamin Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Egzamin Protokół
K_02 Dyskusja Egzamin Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, red. M. 
Król, Warszawa 1985 (wybrane teksty).
H. Głębocki, Margrabia, Imperium i Polacy, „Arcana”, nr 109, 2013.
R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 1996.
A. Trzaska-Chrząszczewski, Od sejmowładztwa do dyktatury, Warszawa 1930 (wybrane 
fragmenty).
K. Grzybowski, Od dyktatury ku kompromisowi konstytucyjnemu, Kraków 1930.
K. Grzybowski, Zasady konstytucji kwietniowej, Kraków 1937 (wybrane fragmenty).
B. Łagowski, Filozofia rewolucji czy filozofia państwa, [w:] tenże, Pochwała politycznej 
bierności, Elbląg 2008.
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