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prawo kanoniczne

Tryby studiów

stacjonarne jednolite magisterskie,  
studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne  
i niestacjonarne dla osób posiadających tytuł 
zawodowy magistra teologii (cykl drugi według 
„Sapientia Christiana”),
w ramach studiów III stopnia (doktoranckich)  
stacjonarnych możliwe jest odbywanie studiów 
licencjackich, dla osób posiadających dyplom 
ukończenia teologii.

Specjalizacje

Studenci prawa kanonicznego mogą jako specjalizację 
wybrać prawo Katolickich Kościołów Wschodnich ze spe-
cjalnym programem dydaktycznym, obejmującym całość 
kodyfikacji wschodniej, historię instytucji prawnych tychże 
Kościołów oraz elementy prawa liturgicznego i sakramen-
tologii wschodniej.

Charakterystyka kierunku 

W Polsce studia w zakresie prawa kanonicznego prowa-
dzone są jedynie w trzech ośrodkach, w tym na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia niesta-
cjonarne na kierunku prawo kanoniczne prowadzone 
w KUL, zwłaszcza po upadku systemu komunistycznego 
w Europie Środkowowschodniej, pełnią istotną rolę dla 
odradzających się Kościołów nie tylko w Polsce, ale także 
m.in. w Słowacji, Czechach, Ukrainie, Białorusi, Litwie.
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W ramach programu Erasmus część studiów kanonistycz-
nych można odbyć w Hiszpanii (Universidad de Navarra). 
Studiując drugi kierunek na Wydziale (prawo, administra-
cja) można też wyjechać do takich ośrodków, jak: Belgia 
(Leuven), Czechy (Brno), Finlandia (Helsinki), Francja (Orlean, 
Metz), Hiszpania (Madryt, Murcia, Walencja, Santiago de 
Compostela), Niemcy (Konstancja), Słowacja (Bratysława, 
Koszyce), Słowenia (Lublana), Republika Węgierska 
(Budapeszt), Włochy (Rzym, Sassari, Bari).

Badania naukowe

W ramach Instytutu Prawa Kanonicznego badania na-
ukowe dotyczą:

historii prawa kanonicznego, instytucji kościelnych,  
działalności prawodawczej biskupów w ich jednostkach 
organizacyjnych, koncepcji władzy i ustroju 
hierarchicznego w Kościele,
zagadnień nauki o państwie i prawie, prawa  
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konkordatowego, relacji między Kościołem i państwem, 
roli mass mediów w ewangelizacji,
małżeńskiego prawa kanonicznego i porównawczego, 
zasad procesowych w sądownictwie kościelnym, 
ustawodawstwa Kościoła dotyczącego instytutów życia  
konsekrowanego,
instytucji kanonizacyjnego prawa materialnego oraz  
procedury kanonizacyjnej,
zagadnień związanych z prawem Katolickich Kościołów  
Wschodnich, innych wyznań chrześcijańskich i religii 
oraz jego znaczeniem w dialogu ekumenicznym 
i międzyreligijnym.
Instytut Prawa Kanonicznego prowadzi szeroką współ-

pracę z wieloma jednostkami zagranicznymi. Obejmuje 
ona: wykłady w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie 
oraz innych uniwersytetach w ramach programu Erasmus, 
współpracę redakcyjną i wydawniczą z innymi ośrodka-
mi naukowymi (np. przygotowanie haseł do El Diccionario 
General de Derecho Canónico - Powszechnego Słownika 

Prawa Kanonicznego), przygotowywanie dorocznych 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji na-
ukowych, pomoc formacyjną i doradczą dla Kościoła 
w państwach sąsiednich (zwłaszcza w  Republice Czeskiej, 
Słowacji i Ukrainie), kontakty pracowników i studentów z in-
stytucjami Stolicy Apostolskiej (np. studencki cykl spotkań 
nt. „Struktura Kurii Rzymskiej” w Kongregacji Wychowania 
Katolickiego, Rocie Rzymskiej, Sygnaturze Apostolskiej 
i Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie).
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Działalność studencka

Działalność Koła Naukowego Kanonistów KUL skupia 
się przede wszystkim wokół: pogłębiania wiedzy z zakresu 
prawa kanonicznego, służenia pomocą w rozwijaniu samo-
dzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych studen-
tów oraz nawiązywania kontaktów i współpracy ze środo-
wiskiem kanonistów w Polsce i za granicą. Przynależność 
do Koła jest związana także z aktywnym uczestnictwem 
w życiu Wydziału i Uniwersytetu, zaangażowaniem w orga-

nizowanie spotkań naukowych oraz w rozwój myśli prawa 
kościelnego.

Koło skupia w swoim gronie studentów prawa kanonicz-
nego, ale także otwiera się na innych chętnych zapewniając 
wszystkim swoim członkom możliwości rozwoju intelektu-
alnego i ucząc zaangażowania społecznego. 

Absolwent

Absolwent Instytutu Prawa Kanonicznego KUL posia-
da wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, 
etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kano-
nicznego. Wykazuje się ponadto gruntowną wiedzą praw-
no-kanoniczną niezbędną do podjęcia samodzielnych zawo-
dów, do wykonywania których prawo kościelne wymaga 
ukończonych studiów kanonistycznych. Jest przygotowa-
ny do aktywnej pracy w administracji kościelnej, w porad-
nictwie prawnym oraz w sądownictwie kościelnym jako 
sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, 
obrońca węzła małżeńskiego.
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