Poznań, 25 września 2017 r.

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu
Niekatolickie związki wyznaniowe w Polsce.
Ustrój i organizacja
na kierunku Prawo

I.

Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia:
Niekatolickie związki wyznaniowe w Polsce. Ustrój i organizacja.
2. Kod modułu kształcenia:

NZWPw (10-NZWPw-pj-n, 10-NZWPw-pj-s )
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 stacjonarne 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 podstawowej wiedzy dotyczącej statusu
prawnego i organizacji niekatolickich związków wyznaniowych w Polsce.
Nabycie wiedzy o kształcie i charakterze wyznaniowej mapy Polski na której
obok chrześcijan występują również muzułmanie, wyznawcy judaizmu oraz
różnego typu wspólnoty wyznaniowe.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli

obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące: to przede wszystkim
znajomość historii społecznej i politycznej, podstawowa wiedza z zakresu
prawa wyznaniowego oraz ogólna orientacja w zakresie historii cywilizacji.
Brak szczególnych
społecznych.
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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:

NZWPw_01

Na gruncie współcześnie obowiązującego prawa polskiego, przede
wszystkim ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z
1989 r., wie czym jest związek wyznaniowy, związek religijny oraz
kościół. Potrafi zdefiniować podstawowe nurty religijne w Polsce, ich
genezę i stan obecny.
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
Wie w jaki sposób związki religijne zostają dopuszczone do obrotu
prawnego i nabywają osobowość prawną. Zna ustawodawstwo
regulujące podstawy funkcjonowania najważniejszych, niekatolickich
związków wyznaniowych w Polsce. Rozumie pojęcie „sekta” i potrafi ją
zdefiniować.
Potrafi dokonać analizy obowiązujących przepisów prawa, wskazując
na zakres praw i obowiązków jakie spoczywają na członkach
określonych wspólnot religijnych. Wie również jakie instytucje
powołane są do monitorowania istniejących i działających wspólnot
wyznaniowych.
Ma podstawową wiedzę w zakresie historii, doktryny i organizacji
najważniejszych, niekatolickich związków wyznaniowych w Polsce.
Wie jakie są podstawy prawne ich działalności i w jak kształtują się
relacje pomiędzy nimi a państwem.

NZWPw_02

NZWPw_03

NZWPw_04

NZWPw_05

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
studiów
K_W01;
K_W06

K_W04
K_W07
K_U02
K_U05
K_W03
K_W08
K_W07
K_U06
K_U01
K-U02
K_U07
K_W01
K_W06
K_W01
K_W05

4. Treści kształcenia:
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03
TK_04

TK_05

5.

Odniesienie do
efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Związek wyznaniowy, związek religijny, kościół: analiza
pojęciowa w oparciu o przepisy ustawy o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.
Główne, niekatolickie nurty religijne w Polsce. Chrześcijaństwo
(prawosławie, kościoły protestanckie i starokatolickie,
restoracjonizm) i niechrześcijańskie (muzułmanie, karaimowie,
judaiści)
Wolność sumienia i wyznania jako kategoria konstytucyjna.
Typy, gwarancje, ochrona, ograniczenia
Nabycie osobowości prawnej przez związki wyznaniowe.
Rejestracja związków wyznaniowych. Kontrola wstępna i
następcza ich działalności. Problem sekt.
Ustawowe podstawy działalności wspólnot religijnych. Analiza
ustaw o stosunku państwa do PAKP, kościołów ewangelickich i
wspólnot niechrześcijańskich

NZWPw_01

NZWPw_01
NZWPw_05

NZWPw_02
NZWPw_03
NZWPw_04
NZWPw_05

Zalecana literatura:

M. Libiszowska – Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik,
Warszawa 2000; M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; Religie świata.
Encyklopedia. Warszawa 2008
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

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

Nazwa modułu: Niekatolickie Związki Wyznaniowe w Polsce
Symbol efektu kształcenia

Symbol treści

Sposoby prowadzenia

Metody oceniania stopnia

dla modułu

kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

zajęć umożliwiające
osiągnięcie założonych
efektów kształcenia

osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

NZWPw_01

TK_01-5

Zaliczenie pisemne
względnie ustne dla
chętnych osób

NZWPw_02

TK_01-5

Wykład połączony z
analizą tekstów
ustawowych
j.w.

NZWPw_03

TK_01-5

j.w.

j.w.

NZWPw_04

TK_01-5

j.w.

j.w.

NZWPw_05

TK_01-5

j.w.

j.w.

j.w

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

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Niekatolickie Związki Wyznaniowe w Polsce
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

