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2/3

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:
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Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady
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30
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Prowadzący zajęcia:

ks. dr hab. prof. US Kazimierz Dullak

Cel przedmiotu /
modułu:

Ukazanie miejsca instytucji małżeństwa i rodziny w strukturze Kościoła.

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca stawianych przez Kościół wymogów do zawarcia małżeństwa.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

1. definiuje małżeństwo i formy jego zawarcia; opisuje
przeszkody rozrywające

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

H2A_W04,

K_W06

H2A_W04,
H2A_W05,

K_U05

S2A_U04,
S2A_U05,
S2A_U07,

K_K03

H2A_K03,
H2A_K06,
S2A_K03,

2. wyjaśnia zgodę małżeńską, jej brak i defekty
3. analizuje konkretne przypadki małżeństw i wykrywa, a
następnie klasyfikuje przyczyny aktualnego ich stanu
Umiejętności

4. konstruuje przyczyny np. rozstań i proponuje sposób
rozwiązania

Kompetencje społeczne

5. dostrzegając trudności w małżeństwach zachowuje
ostrożność i dystans, jednocześnie chętnie podejmuje się
pomocy, jest przy tym wrażliwy

K_K05

6. dąży do niesienia pomocy małżonkom, angażuje się i
wykazuje odpowiedzialność

H2A_K05,
S2A_K07,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Normy wprowadzające i przygotowanie do małżeństwa

5

2. Przeszkody zrywające

5

3. Zgoda małżeńska

10

4. Forma zawarcia małżeństwa i uważnienia

3

5. Małżeństwo mieszane

4

6. Rozłączenie małżonków

3

Metody kształcenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia
Literatura podstawowa

* sprawdzian

1,2,

* praca pisemna/esej/recenzja

3,4,

* kolokwium

5,6,

Zaliczenie z oceną &#8211; na podstawie wyżej wymienionych metod weryfikacji.

Góralski W. (2006): Kościelne prawo małżeńskie.
Góralski W. (1998): Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce.
Sztychmiler R. (1999): Obowiązki małżeńskie.
Literatura uzupełniająca

Viladrich P.J. (2002): Konsens małżeński.
Kijas Z. (red.) (2000): Małżeństwa mieszane.
Leszczyński G. (2004): Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej.
Majer P. (2009): Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

12

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

15

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

6

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

