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Tytuł wykładu: Zasada pomocniczości – teoria i zastosowanie
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semestr
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informacje
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2015/2016
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1. obecność (maksymalnie 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);
2. znajomość tekstu jednej z wybranych lektur obowiązkowych;
3. przedstawienie pisemnej pracy zaliczeniowej.
Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych
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ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer
Kategoria zasad społecznych, jaką posługuje się m.in. nauczanie społeczne Kościoła,
wywołuje dyskusje zarówno co do samej idei zasad, jak i co do możliwości ich aplikacji.
Wykład ma na celu zapoznanie Studentów z ewolucją, obecnym stanem oraz
możliwymi scenariuszami rozwoju takiej debaty na przykładzie zasady pomocniczości.
Przedstawione zostają: a) idea i zasada subsydiarności – od semantyki do definicji; b)
historyczne i współczesne nurty interpretacji pomocniczości w nurtach kulturowolaickim i kulturowo-religijnym; c) przykłady aplikacji zasady pomocniczości; d)
wyzwania, szanse, perspektywy i granice zastosowania pomocniczości.
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lektura wybranej publikacji i przygotowanie na jej podstawie pisemnej pracy
zaliczeniowej na ustalony z prowadzącym temat
•
•
•

Subsydiarność, red. D. Milczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1998²;
Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, tłum. Cz. Porębski, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1995;
Wuwer A., Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego
Kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011.
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Popławska E., Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000;
Bazzichi O., Zasada pomocniczości, tł. P. Borkowski, Społeczeństwo 2005(XV) 45, s. 865-874;
Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i
politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007;
Łużyński W., Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II, RW KUL, Lublin
2001.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
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przebieg procesu
weryfikacji
informacje
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znajomość kwestii poruszanych podczas zajęć, wzbogacona o wiadomości
pozyskane z lektury wskazanych pozycji bibliograficznych
jakość merytoryczna i formalna pisemnej pracy zaliczeniowej opracowanej na
podstawie zaproponowanych lektur na temat uzgodniony z prowadzącym
praca oceniana przez prowadzącego zajęcia

