KODEKS PRAWA KANONICZNEGO z 1983 roku
(kanony dotyczące kościelnego szkolnictwa wyższego)

Księga III. NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA
Tytuł III. WYCHOWANIE KATOLICKIE

Rozdział II
UNIWERSYTETY KATOLICKIE ORAZ INNE INSTYTUTY WYŻSZYCH STUDIÓW

Kan. 807 - Kościół ma prawo zakładania uniwersytetów i kierowania nimi. Przyczyniają
się one do pogłębienia kultury ludzi i pełniejszego rozwoju osoby ludzkiej, a także do wypełnienia posługi nauczania w Kościele.

Kan. 808 - Żaden uniwersytet, chociaż rzeczywiście katolicki, nie może używać nazwy
„uniwersytet katolicki”, bez zgody kompetentnej władzy kościelnej.

Kan. 809 - Gdy to jest możliwe i wskazane, Konferencje Biskupów powinny zatroszczyć
się o to, ażeby na podległym im terytorium działały właściwie rozmieszczone uniwersytety lub przynajmniej wydziały, w których byłyby kultywowane i wykładane z zachowaniem ich naukowej autonomii różne dyscypliny, przy uwzględnieniu doktryny katolickiej.

Kan. 810 - § 1. Władza kompetentna, zgodnie z postanowieniami statutów, ma obowiązek
zatroszczyć się o to, ażeby nauczycielami uniwersytetów katolickich mianować osoby,
które obok odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, odznaczają się również nieskazitelnością doktryny i dobrymi obyczajami. Gdy zaś braknie tych wymogów,
powinni być usunięci ze stanowiska, z zachowaniem sposobu określonego w statutach.
§ 2. Konferencje Biskupów oraz zainteresowani biskupi diecezjalni mają obowiązek i
prawo czuwać nad tym, by na katolickich uniwersytetach wiernie były przestrzegane zasady doktryny katolickiej.

Kan. 811 - § 1. Kompetentna władza kościelna powinna zatroszczyć się o to, by na katolickich uniwersytetach został utworzony wydział teologiczny albo instytut lub przynajmniej
katedra teologii, prowadząca wykłady także dla studentów świeckich.
§ 2. Na każdym uniwersytecie katolickim winny być prowadzone wykłady, uwzględniające głównie te kwestie teologiczne, które mają związek z przedmiotami wykładanymi na
jego wydziałach.

Kan. 812 - We wszystkich wyższych instytutach nauczyciele przedmiotów teologicznych
muszą mieć zlecenie kompetentnej władzy kościelnej.

Kan. 813 - Biskup diecezjalny powinien otoczyć studentów szczególną troską duszpasterską, nawet erygując dla nich parafię albo przynajmniej wyznaczając do tego na sposób
stały niektórych kapłanów. Winien również zatroszczyć się o to, żeby na uniwersytetach,
także niekatolickich, powstały katolickie ośrodki uniwersyteckie, świadczące młodzieży
pomoc, zwłaszcza duchową.

Kan. 814 - Przepisy dotyczące uniwersytetów mają zastosowanie w taki sam sposób do
innych instytutów studiów wyższych.

Rozdział III
UNIWERSYTETY I FAKULTETY KOŚCIELNE

Kan. 815 - Z tytułu swojego zadania głoszenia prawdy objawionej Kościół ma prawo do
własnych uniwersytetów i wydziałów kościelnych, dla kultywowania w nich dyscyplin
kościelnych lub z nimi związanych, a także kształcenia w nich studentów w sposób naukowy.

Kan. 816 - § 1. Uniwersytety i wydziały kościelne mogą być tworzone tylko na mocy erekcji dokonanej przez Stolicę Apostolską lub uzyskanego od niej zatwierdzenia. Jej również
przysługuje najwyższe kierownictwo tychże instytucji.
§ 2. Każdy uniwersytet i wydział kościelny musi posiadać własne statuty i program studiów, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Kan. 817 - Stopnie akademickie, posiadające skutki kanoniczne w Kościele, może nadawać
tylko uniwersytet lub wydział, który został erygowany albo zatwierdzony przez Stolicę
Apostolską.

Kan. 818 - Przepisy zawarte w kan. 810, 812 i 813, dotyczące uniwersytetów katolickich,
mają zastosowanie także do uniwersytetów i fakultetów kościelnych.

Kan. 819 - Na ile wymaga tego dobro diecezji lub instytutu zakonnego, a nawet Kościoła
powszechnego, biskupi diecezjalni albo kompetentni przełożeni instytutów zakonnych

powinni posyłać na uniwersytety młodych duchownych i zakonników, odznaczających się
charakterem, cnotą i uzdolnieniami.

Kan. 820 - Przełożeni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów kościelnych powinni zatroszczyć się o to, ażeby poszczególne wydziały uniwersytetu świadczyły sobie wzajemną
pomoc, na ile zezwala na to przedmiot, oraz żeby między własnym uniwersytetem lub
widziałem i innymi uniwersytetami i wydziałami, nawet niekościelnymi, istniała wzajemna współpraca, przez którą, podejmując wspólne działanie, poprzez spotkania, skoordynowane badania naukowe czy inne środki, zmierzałoby się do większego postępu wiedzy.

Kan. 821 - Konferencja Biskupów oraz biskup diecezjalny mają zatroszczyć się o to, ażeby
tam, gdzie to możliwe, zakładać wyższe instytuty wiedzy religijnej, w których mianowicie
wykładano by dyscypliny teologiczne oraz inne związane z kulturą chrześcijańską.

