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Informacja o specjalności

Studia w ramach specjalności Kultura i etyka polityczna mają na celu pogłębienie ogólniej wiedzy politologicz
nej i społecznej nabytej w trakcie pierwszego stopnia studiów, zdobycie umiejętności związanych z identyfka
cją wybranych segmentów kultury politycznej i wybranych systemów etycznych oraz kształtowanie postawy
świadomości i odpowiedzialności etycznej w zakresie działań i zachowań politycznych.
W wymiarze kultury politycznej po ukończeniu dwuletniego kursu specjalności student powinien:

a. umieć samodzielnie identyfkować podstawowe zjawiska społeczne i politycznej składające się na kul
turę polityczną (procesy, instytucje i wartości);

b. posiadać podstawowy aparat pojęciowy do opisu i samodzielnej oceny różnych typów kultury politycz
nej w różnych systemach politycznych (pojęcie zbiorowej tożsamości, problem identyfkacji politycz
nej, różne typy orientacji ideowych, podstawowa różnić i konfliktów politycznych);

c. dostrzegać i samodzielnie opisywać źródła kultury politycznej, a także jej wpływ na bieżące życie poli 
tyczne.

W wymiarze etyki politycznej po ukończeniu dwuletniego kursu specjalności student powinien:

a. umiejętnie defniować metodologiczny i merytoryczny status etyki politycznej (w odróżnieniu do mo
ralności, etologii i etyki ogólnej);

b. identyfkować podstawowe źródła i wartości europejskiej etyki politycznej, od starożytnej Grecji, przez
chrześcijaństwo i średniowiecze, odrodzenie i oświecenie, po etykę XIX i XX wieku;

c. rozumieć, odróżniać i traktować kompatybilnie instytucjonalny i aksjologiczny status etyki politycznej;
d. rozumieć, odróżniać i traktować kompatybilnie indywidualny i zbiorowy wymiar odpowiedzialności po
litycznej;

e. rozumieć specyfkę odpowiedzialności etycznej w polityce, na tle odpowiedzialności prawnej i politycz
nej;

f.

posiadać umiejętność etycznej analizy konkretnych kazusów politycznych (np. walka wyborcza, pro
blem prawdomówności w polityce, reklama polityczna, język polityki itd.).

Połączenie dwu opisanych wyżej wymiarów opisu polityki, kulturowego i etycznego, sprawia, że poznający je
student będzie potrafć interpretować zjawiska polityczne w sposób pogłębiony, uwzględniający ich wymiar
społeczny, kulturowy i aksjologiczny.
W szczególności ujęcie takie pozwala zatem po pierwsze wyakcentować w zjawiskach, procesach i decyzjach
politycznych wymiar aktywności współczesnego człowieka, który podejmuje aktywność polityczną (bierną lub
czynną) nie tylko dla zaspokajania swych podstawowych potrzeb i interesów materialnych, ale także dla samo
realizacji swej tożsamości, urzeczywistnienia bliskich mu wartości, czy budowania bezpośrednich i symbolicz
nych relacji społecznych.
Poznający je student będzie zatem po wtóre umieć osadzić znane mu procesy i zachowania polityczne w sze
rokim kontekście kulturowym, flozofcznym, religijnym i społecznym. Z jednej strony, w kulturze, typie pa
mięci i tożsamości narodowej, dominującej religii czy tradycji etycznej, absolwent będzie potrafć wskazać

przedpolityczne źródło interesujących fenomenów politycznych. Z drugiej strony, potrafć będzie wskazać
wpływ życia politycznego na współczesną kulturę, flozofę i życie codzienne współczesnych demokratycznych
społeczeństw.
Po trzecie specjalność Kultura i Etyka Polityczna pozwoli na zapoznanie się z głównymi tradycyjnymi i współ
czesnymi europejskimi tradycjami i trendami aksjologicznospołecznymi, szczególnie w ich odniesieniu do idei
i praktyki politycznej (zakresu i sposobu partycypacji politycznej, zakresu i sposobu wykonywania władzy poli
tycznej, wyobrażeń na temat instytucji politycznych itd.).
Po czwarte, specjalność Kultura i etyka polityczna na kształtować pewien typ postawy politycznej, przyszłych
obywateli, polityków lub politologów, łączący wymiar pragmatyczny polityki z aspektami odpowiedzialności
społecznej i etycznej.

