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Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi normami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z
1983 r., na temat nauczycielskiego i uświęcającego zadania Kościoła oraz zarządu dobrami doczesnymi
Kościoła.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka łacińskiego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

1. definiuje podstawowe pojęcia na temat nauczycielskiego i
uświęcającego zadania Kościoła

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W08

H2A_W04,
S2A_W07,

K_U13

S2A_U05,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

2. określa misję Kościoła wobec świata
3. potrafi dostrzec konieczność życia sakramentalnego
Umiejętności

4. rozumie konieczność uczestnictwa w dziele
ewangelizacyjnym Kościoła
5. dąży do niesienia pomocy nie znającym mocy słowa Bożego i
sakramentów

Kompetencje społeczne

K_K10

6. jest zaangażowany w budzenie i coraz gorliwszą realizację
inicjatyw ewangelizacyjnych w środowisku własnej wspólnoty
Kościoła

H2A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

8

2. Pokuta i pojednanie, namaszczenie chorych

4

3. Święcenia

4

4. Posługa Słowa Bożego

4

5. Szkoły i uniwersytety katolickie

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Środki społecznego przekazu

2

2. Pogrzeb kościelny, miejsca i czasy święte

2

3. Nabywanie, alienacja i zarząd dóbr

4

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

* sprawdzian

1,2,3,4,

* praca pisemna/esej/recenzja

1,2,3,4,

* kolokwium

3,4,5,6,

Zaliczenie z oceną, na którą ma wpływ ocena ze sprawdzianu pisemnego i kolokwium. 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.

Literatura podstawowa

Pawluk T. (1986, 1990): Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2; 4.
Krukowski J. (red.) (2011): Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3/2.
Sztafrowski E. (1986): Podręcznik prawa kanonicznego, t. 2-3.
Literatura uzupełniająca

Pastuszko M. (2008): Sakrament święceń.
Pastuszko M. (2005): Sakrament bierzmowania.
Pastuszko M. (2001): Odpusty.
Pastuszko M. (1999): Sakrament pokuty i pojednania.
Dubiel S. (2007): Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

7

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

