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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi normami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z
1983 r., w Księdze II - "Lud Boży".

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka łacińskiego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. definiuje strukturę organizacyjną Kościoła katolickiego

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W08

H2A_W04,
S2A_W07,

K_U13

S2A_U05,

K_K06

H2A_K04,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

Wiedza

2. ma wiedzę na temat systemu sprawowania w nim władzy
3. potrafi określić swoje miejsce w Kościele
Umiejętności

4. ma szacunek do instytucji kościelnych i porządku prawnego
w Kościele
5. dąży do niesienia pomocy nieobecnym lub mającym
trudności w odnalezieniu się w strukturach Kościoła

Kompetencje społeczne

6. dąży do coraz odpowiedzialniejszej obecności w strukturach
Kościoła tych, którzy się z nim utożsamiają
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Najwyższa władza kościelna

2

2. Kościoły partykularne i ustanowiona w nich władza

4

3. Zespoły Kościołów partykularnych i synody partykularne

2

4. Konferencje biskupów

2

5. Wewnętrzna organizacja Kościołów partykularnych

6

6. Synod diecezjalny

2

7. Parafia, proboszcz, wikariusz parafialny

4

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Hierarchiczna struktura Kościoła z uwzględnieniem obowiązków i praw wszystkich wiernych

2

2. Stan wiernych świeckich

2

3. Święci szafarze, czyli duchowni

2

4. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny (metoda podająca)
wykład konwersatoryjny (metoda problemowa)
praca w grupach

Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin pisemny

1,2,3,4,

* praca pisemna/esej/recenzja

1,2,3,4,

* egzamin ustny

3,4,5,6,

* kolokwium

3,4,5,6,

Egzamin składający się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pewne treści merytoryczne przedmiotu są
podejmowane w czasie ćwiczeń (uzyskujących zaliczenie bez oceny), po wstępnym referacie
przygotowanym na wcześniej ustalony temat przez zgłaszających się studentów. Stopień zaangażowania
studenta w tego typu zajęcia oraz merytoryczna i dydaktyczna jakość przygotowanych referatów może
podnieść lub obniżyć całościową ocenę.
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chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła.
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Krukowski J., Sitarz M. (red.) (2004): Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II.
Sitarz M. (2008): Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

8

Studiowanie literatury

16

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

