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OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Prawo wyznaniowe
na kierunku Prawo

I.

Informacje ogólne

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

PW (10-PW-pj-s; 10-PW-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:
Pierwszy rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne i niestacjonarne: 30 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
4 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
prof. Krzysztof Krasowski (kkras@amu.edu.pl)
dr hab. 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
wyznaniowego, a także ukazanie relacji pomiędzy państwem a związkami
religijnymi czy – szerzej -religią zarówno w ujęciu historycznym jak i
współcześnie.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli

obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące to przede wszystkim
znajomość wiedzy z zakresu historii społecznej i politycznej na poziomie
maturalnym rozszerzonym oraz ogólna orientacja w zakresie historii kultury,
wymagana na poziomie matury.
Brak szczególnych
społecznych.

wymagań

w

zakresie

umiejętności

i

kompetencji

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

Symbol
efektów
1
kształcenia

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

PW_01

Wie czym jest religia i systemy religijne. Zna miejsce i rolę prawa
wyznaniowego w systemie prawnym RP. Rozumie różnicę między
prawem wyznaniowym, a kościelnym i kanonicznym. Zna również
źródła tych norm i sposób ich stanowienia.
Zna historyczne modele kształtowania się relacji państwo – religia.
Wie jaka była geneza i rozwój systemów: powiązania i rozdziału, a
także zna konsekwencje prawno – ustrojowe tych rozwiązań.
Potrafi dokonać analizy typu państwa w zależności od modelu relacji
jaki państwo – religia jaki w nim zastosowano i wskazać cechy
charakterystyczne takiego rozwiązania. Identyfikuje modele separacji
w USA, Francji, Niemczech oraz model państwa wyznaniowego.
Na gruncie współcześnie obowiązującego prawa polskiego wie czym
jest związek wyznaniowy, kościół i jaki jest tryb dopuszczania
związków religijnych do obrotu publicznoprawnego. Zna pojęcie
„sekta” i jego wielowymiarową treść. Ma podstawową wiedzę o
funkcjonujących w Polsce związkach wyznaniowych
Zna i identyfikuje, na gruncie konstytucji i ustaw zwykłych, prawa
wolnościowe człowieka, przede wszystkim wolność sumienia i
wyznania. Potrafi wskazać współcześnie jej zagrożenia i ograniczenia,
również na gruncie prawa polskiego
Zna rozwój relacji państwo – Kościół katolicki w Polsce w XX w. i
potrafi wskazać cechy charakterystyczne tej ewolucji.

PW_02

PW_03

PW_04

PW_05

PW_06

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
2
studiów
K_W01;
K_W06
K_U05
K_W05
K_W06
K_W06
K_W07

K_W11
K_U02
K_U05

K_W04
K_W07
K_U02
K_U05
K_W04
K_W06

4. Treści kształcenia:3
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02
TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

5.

Opis treści kształcenia

Pojęcie religii i systemów religijnych. Prawo wyznaniowe.
Definicja, miejsce w polskim systemie prawnym, źródła. Prawo
kościelne a prawo kanoniczne. Pojęcia i źródła.
Wolność sumienia i wyznania jako kategoria konstytucyjna.
Typy, gwarancje, ochrona, ograniczenia
Związek wyznaniowy, związek religijny, kościół: analiza
pojęciowa w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. Zadania i cele
związku wyznaniowego. Sposoby nabywania osobowości
prawnej przez związki religijne. Problematyka majątku
kościelnego. Katolickie i niekatolickie związki wyznaniowe.
Problem sekt.
Modele relacji państwo – kościół. Państwo i kościół w modelu
powiązania: cezaropapizm, teokracja, zwierzchnictwo
wyznaniowe, zwierzchnictwo rozdziałowe państwa.
Współczesne typy państwa wyznaniowego.
Kościół i państwo w modelu separacji i jej typy: czysta,
negatywna, skoordynowana. Specyficzne formy powiązania na
przykładzie Polski, Hiszpanii i Włoch.
Elementy prawa konkordatowego. Konkordat jako umowa
międzynarodowa. Specyfika Stolicy Apostolskiej jako strony
konkordatu. Konkordat w świetle wiedeńskiej konwencji
traktatowej z 1969 r. Typy konkordatów.
Regulacje wyznaniowe w II RP. Założenia i cele. Polityka
wyznaniowa jako element polityki narodowościowej. Zasady
konstytucyjne. Konkordat z 1925 r. – analiza.
Polityka wyznaniowa Polski Ludowej. Założenia i cele. Polityka
ateizacji. Zasady konstytucyjne. Rola Kościoła katolickiego
jako jedynego, legalnego czynnika opozycyjnego w latach
1944 – 1989.
Polityka wyznaniowa we współczesnej Polsce. Ustawy
„wyznaniowe” z 1989 r. Konkordat z 1993 i jego analiza.
Zasady konstytucyjne. Kościół wobec UE.

Odniesienie do
efektów
kształcenia modułu

PW_01

PW_05
PW_04

PW_02

PW_03

PW_01
PW_04

PW_06

PW_06

PW_06
PW_03
PW_05

Zalecana literatura:

M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe (wydania po 2003 r.), H. Misztal, Prawo wyznaniowe, Lublin
2003, Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala i A. Mezglewskiego, Warszawa 2011

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
nie przewidziano
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami
do laboratorium, itp.:
nie przewidziano

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

Nazwa modułu: Prawo wyznaniowe (PW)
Symbol efektu kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia
zajęć umożliwiające
osiągnięcie założonych
efektów kształcenia

PW_01

TK_01-9

Egzamin pisemny
względnie ustny dla
chętnych osób

PW_02

TK_01-9

Wykład połączony z
analizą tekstów aktów
prawnych
j.w.

PW_03

TK_01-9

j.w.

j.w.

PW_04

TK_01-9

j.w.

j.w.

PW_05

TK_01-9

j.w.

j.w.

PW_06

TK_01-9

j.w.

j.w.

PW_07

TK_01-9

j.w.

j.w.

PW_08

TK_01-9

j.w.

j.w.

PW_09

TK_01-9

j.w.

j.w.

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

j.w

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

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

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30 godzin wykładu

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

90 godzin (120 godzin wynikających z 4
punktów ECTS minus 30 godzin z planu)

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

90
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.

