Poznań, dnia 27.09.2017 r.
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Prawo kościelne
na kierunku Prawo

I.

Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia:
Prawo kościelne
2. Kod modułu kształcenia:

PKO (10-PKO-pj-s; 10-PKO-pj-n)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4. Kierunek studiów:
Prawo
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Jednolite studia magisterskie (5 letnie)
6. Rok studiów:
II - V rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarnem i niestacjonarne: 15 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
4 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
Maksymilian Stanulewicz (MaxStanu@amu.edu.pl)
11. Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:

Przyswojenie przez studentów podstawowych zasad i instytucji prawa
kościelnego rozumianego jako prawo kanoniczne, wewnętrzne prawo Kościoła
katolickiego. Student poznaje również wewnętrzną organizację Kościoła
katolickiego jak również podstawowe akty prawne ją normujące.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli

obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące: wiedza z zakresu
historii społecznej i politycznej, podstawowa wiedza z zakresu prawa
wyznaniowego i prawa rzymskiego, historii państwa i prawa względnie historii
doktryn oraz ogólna orientacja w zakresie historii cywilizacji.
Brak szczególnych
społecznych.

wymagań

w

zakresie

umiejętności

i
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3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:

Symbol
efektów
kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:

PKO_01

Rozumie różnicę między prawem wyznaniowym, a kościelnym i
kanonicznym.. Zna źródła prawa kościelnego i kanonicznego, ich
ewolucję i znaczenie dla kształtowania się europejskiej tradycji
prawnej.
Potrafi zdefiniować cele jakie stawia sobie Kościół, kształtując
określone normy, a także umie rozróżniać rodzaje i typy prawa
kościelnego, zarówno jeśli chodzi o źródło jak i organ je stanowiące.
Potrafi dokonać analizy obowiązujących przepisów prawa pod kątem
zjawiska jego „kanonizacji”, jak również umie wskazać na instytucje
prawa świeckiego, które zostały czy to wprost czy pośrednio przejęte z
prawa kościelnego.
Ma podstawową wiedzę w zakresie tzw. administracyjnego prawa
kościelnego, jak również roli i miejsca Stolicy Apostolskiej oraz
podległych jej organów kierujących Kościołem katolickim. Orientuje się
zarówno co do genezy jak i współczesności ustroju administracyjnego
kościoła i uprawnień poszczególnych duchownych.
Zna i identyfikuje regulacje kościelne mające źródło zarówno w
Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK) jak i w Katechizmie Kościoła
Katolickiego. Potrafi zdefiniować prawa i obowiązki w wymiarze
prawnym zarówno wiernych jak i wspólnoty Kościoła.
Zna podstawy kanonicznego prawa małżeńskiego jak również
elementy majątkowego prawa kościelnego.

PKO_02

PKO_03

PKO_04

PKO_05

PKO_06

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
studiów
K_W01;
K_W06
K_U05
K_W03
K_W08
K_U01
K_U01
K_U04
K_W01
K_W06
K_W01
K_U05

K_W06
K_U04
K_U05
K_W06
K_W01
K_U04

4. Treści kształcenia:
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

5.

Opis treści kształcenia

Prawo kościelne. Definicja i źródła. Prawo kościelne a prawo
kanoniczne. Prawo kościelne jako synonim prawa
kanonicznego. Źródła prawa kanonicznego. Rodzaje prawa
kościelnego. Cechy prawa kościelnego na różnych
płaszczyznach. Kodeksy Prawa Kanonicznego jako źródła
prawa kościelnego. Ich charakter, geneza i porządek.
Prawo kościelne a prawo państwowe. „Kanonizacja prawa
świeckiego” – pojęcie i instytucje. Cele prawa kościelnego i ich
realizacja.
Kościół katolicki – jego ustrój i funkcjonowanie. Stolica
Apostolska i Watykan
– byt, specyfika
i organizacja
wewnętrzna. Podmiotowość międzynarodowa. Administracyjne
prawo kościelne – pojęcie i zakres regulacji.
Elementy prawa konkordatowego. Konkordat jako umowa
międzynarodowa. Specyfika Stolicy Apostolskiej jako strony
konkordatu. Konkordat w świetle wiedeńskiej konwencji
traktatowej z 1969 r. Typy konkordatów.
Majątkowe prawo kościelne. Geneza majątku kościelnego.
Własność jako instytucja społeczna w ujęciu Katechizmu
Kościoła Katolickiego. Własność jako instytucja prawna w
prawie kanonicznym i regulacjach KPK.
Podstawy kościelnego prawa małżeńskiego. Istota
małżeństwa. Przesłanki jego zawarcia i przeszkody.
Problematyka ważności związków sakramentalnych.

Odniesienie do
efektów
kształcenia modułu

PKO_01
PKO_02

PKO_02
PKO_03
PKO-04

PW_01
PKO_03
PKO_04
PKO-05
PKO-06

PKO_05
PKO_06

Zalecana literatura:
J.Krukowski, Administracyjne prawo kościelne, Lublin 1985, tenże, Prawo
administracyjne w Kościele, Lublin 2011, R. Sobański, Kościół jako podmiot
prawa, Warszawa 1983; Prawo kanoniczne. Komentarz. Warszawa 2011; A.
Mezglewski, P. Stanisz, H. Misztal,.Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; W.
Góralski, Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2008; tenże, Małżeństwo
kanoniczne, Warszawa 2011
Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
nie przewidziano
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami
do laboratorium, itp.:
Nie przewidziano zajęć

III. Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
zajęć i metod oceniania:

Nazwa modułu: Prawo kościelne (PKO)
Symbol efektu kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia
zajęć umożliwiające
osiągnięcie założonych
efektów kształcenia

PW_01

TK_01-6

Zaliczenie pisemne
względnie ustne dla
chętnych osób

PW_02

TK_01-6

Wykład połączony z
analizą tekstów prawa
kościelnego
j.w.

PW_03

TK_01-6

j.w.

j.w.

PW_04

TK_01-6

j.w.

j.w.

PW_05

TK_01-6

j.w.

j.w.

PW_06

TK_01-6

j.w.

j.w.

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

j.w

Przykładowe podstawowe pytania zaliczeniowe są identyczne jak ww. opisy
poszczególnych treści kształcenia.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo Kościelne (PKO)
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

15 godzin wykładu

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

105 godzin (120 godzin wynikających z 4
punktów ECTS minus 15 godzin z planu)

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

120
4

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich: 4 pkt ECTS
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:

a)
b)
c)
d)
e)

poprawność i kultura języka,
umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego
uzasadniania,
umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków ,
znajomość treści i instytucji prawa wyznaniowego objętych treściami kształcenia,
poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.

M.Stanulewicz

