
W związku  z sytuacją  związaną  z  epidemią  choroby  COVID-19  zmianie  ulega  sposób
uzyskania zaliczenia:

Zaliczenie  uzyskuje  się  w  drodze  złożenia  eseju  zaliczeniowego  na  adres  e-mail
prowadzącego.

Termin składania esejów zaliczeniowych upływa z dniem 21 maja 2020 r. Eseje złożone po
upływie terminu będą co do zasady traktowane jako niezłożone.

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  prowadzący  może  przywrócić  termin  do
złożenia eseju.

Esej powinien spełniać następujące wymogi:
1) zawierać imię, nazwisko, nr grupy i nr indeksu studenta, oznaczenie roku i trybu studiów;
2) zawierać oznaczenie tematu;
3) wyczerpywać temat w stopniu co najmniej dostatecznym i liczyć nie mniej niż 2 (dwie)

strony formatu A4 lub liczyć nie więcej niż stron 5 (pięć) – przy zastosowaniu fontu Times
New Roman,  wielkość fontu:  12p,  interlinia  1,5 (jeden i  pół),  marginesy normalne  (2,5
z każdej strony);

4) zawierać  przypisy  i  bibliografię  lub  wykaz  źródeł;  poprawnie  sformułowane  przypisy
i bibliografia stanowią warunek sine qua non uzyskania oceny bardzo dobrej.

5) esej  nie  może  naruszać  praw  podmiotów  trzecich,  w  szczególności  autorskich  praw
majątkowych i osobistych.

W  wypadku  niespełnienia  w/w  wymogów  prowadzący  może  odmówić  oceny  eseju
i wezwać studenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym ku temu rozsądnym terminie.

Prace stanowiące plagiat nie będą oceniane.

Lista tematów (należy wybrać jeden):
1) „Porównanie ogólnych założeń nurtów liberalnych i socjalistycznych”.
2) „Iusnaturalizm,  pozytywizm  prawniczy,  realizm  prawniczy”.  //(w  zakresie  tego  tematu

należy porównać ogólne założenia tych nurtów)
3) „Zasada podziału władz”. //(należy omówić zasadę podziału władz w kontekście poglądów

wybranych myślicieli).
4) „Pojęcie  i  geneza  systemów  totalitarnych.  //(w  zakresie  tego  tematu  należy  wskazać

definicję  i  cechy systemu  totalitarnego.  Należy  także wybrać  jeden  z systemów
totalitarnych,  zdefiniować  go  i  opisać,  można  też  próbować  ująć  kwestię  ogólniej,
całościowo. Proponowane systemy do wyboru: faszyzm, nazizm, komunizm, maoizm).

5) „Różnice doktrynalne między faszyzmem a nazizmem”.
6) „Czy Bernstein miał rację?” - //(w zakresie tego tematu należy przyrównać obecny stan

rzeczy do poglądów E. Bernsteina;  ocenić przemiany polityczne, społeczne i prawne pod
kątem myśli Bernsteina).

7) „Czy marksizm jest naukowy?” //(zagadnienie z zakresu metodologii).
8) „Neoliberalizm czy liberalizm XX-wieczny? -  spór  terminologiczny o znaczenie  pojęcia

neoliberalizm”.
9) „Państwo w ujęciu libertarianizmu”.
10) „Utylitaryzm J. Benthama a etyka praktyczna P. Singera”.
11) „Godność człowieka w katolickiej nauce społecznej”.

Po otrzymaniu esejów zaliczeniowych prowadzący sprawdzi je w terminie 7 dni (termin ma
charakter instrukcyjny). Oceniając esej prowadzący uwzględni w/w wymogi. Ocenie podlegać będą
aspekty merytoryczne pracy. Oczywiste omyłki pisarskie i błędy językowe co do zasady nie mają
wpływu na ocenę (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wskutek ich wystąpienia zmienia się znaczenie
sformułowań użytych w pracy w aspekcie ich merytorycznej poprawności).


