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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Aktualne zagadnienia prawa kanonicznego 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Current issues of canon law 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów doktoranckie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna o. prof. dr hab. Wiesław Stanisław Bar 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III rok 3 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Wykład obowiązkowy dla wszystkich posiadających wpis na III r. studiów, 

cykl III. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C_1: uzupełnienie (aktualizacja) wiedzy w zakresie źródeł prawa kanonicznego wydanych w ciągu 
ostatnich lat, w okresie reform za pontyfikatu papieża Franciszka 
C_2: wprowadzenie do krytycznej analizy i ocen w aktualnie dyskutowanych sprawach 
C_3: ugruntowanie w postawie uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za stan dyscypliny 
oraz społeczności, która jest adresatem normy kanonicznej. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Doktorant/ka: 

posiada wszechstronne i głębokie rozumienie roli prawa 
kanonicznego w społeczności Kościoła, w odniesieniu do 
innych grup/wspólnot - zarówno religijnych, jak też 
politycznych;  jego uwarunkowań i wpływu na przemiany 
społeczno-kulturowe, szczególnie za pontyfikatu papieża 
Franciszka; 

K_W01 
 

W_02 zna pojęcia, teorie z nauk społecznych, na których bazuje 
nauczanie i prawodawstwo papieża Franciszka, a które 
umożliwiają analizowanie i pogłębione rozumienie zjawisk 
prawnych zarówno w Kościele, jak też we współczesnych 
społeczeństwach;  

K_W04 

W_03 ma pogłębioną znajomość najnowszych problemów 
badawczych z zakresu dyscypliny prawa kanonicznego, jak też 
jego pozycji w dobie reorganizacji Kurii Rzymskiej oraz reformy 
szkolnictwa wyższego. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Doktorant/ka: 

potrafi samodzielnie rozwijać posiadaną wiedzę wykraczając 
poza oficjalne publikatory kościelnych tekstów prawnych, 
których rola uległa zmianie za pontyfikatu papieża Franciszka; 

KU_02 

U_02 umie krytycznie analizować i oceniać dokumenty oraz 
stanowiska w najważniejszych współczesnych kontrowersjach 
w obszarach regulowanych prawem kanonicznym; 

KU_03 

U_03 identyfikuje - samodzielnie, krytycznie - problemy natury 
prawnej we wspólnocie Kościoła, oraz twórczo formułuje  
hipotezy badawcze i argumenty, respektując naukowe rygory 
logiczno-metodologiczne i szanując funkcję prawa w Kościele. 

KU_04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 doświadczywszy dynamiki i charakteru zmian w prawie 

kanonicznym za pontyfikatu papieża Franciszka, rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie, uważnego 
obserwowania zmian faktycznych, regulacji prawnych oraz 
adekwatnych do potrzeb nowelizacji w prawie kanonicznym 
we wspólnocie Kościoła, przy poszanowaniu natury i hierarchii 
źródeł; rozumie potrzebę i znaczenie badań aktualizujących w 
zakresie prawa kanonicznego; 

KK_02 

K_02 dąży do doskonalenia etosu wspólnoty naukowej, wzywanej 
przez papieża Franciszka do angażowania się w sprawy 
społeczne; postrzegając właściwie rolę prawa kanonicznego 
staje się bardziej wrażliwy na skutki społeczne działalności 
własnej i innych oraz poczuwa się do obowiązku dbania o  
zachowanie najwyższych standardów etycznych, „et prae 
oculis habita salute animarium, quae in Ecclesia suprema 
semper lex esse debet” (CIC 1983, can. 1752). 

KK_04 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Stosownie do nazwy przedmiotu, treści podstawowe określają reformy przeprowadzane za 
pontyfikatu papieża Franciszka. Tematy realizowane będą w kolejności oraz w zakresie czasowym 
zależnym od wydania nowych dokumentów związanych z przedmiotem. 
Ze znanych już zagadnień wymagających aktualizacji wiedzy będą podjęte następujące tematy: 

1. Wprowadzenie: najnowsze reformy w prawie kanonicznym; 
2. Zmiany w kościelnym szkolnictwie wyższym (Konstytucja apostolska Veritatis gaudium i 

normy aplikacyjne, w tym dotyczące studiów prawa kanonicznego w świetle reformy 
procesu małżeńskiego); 

3. Konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej (roboczy tytuł Praedicate Evangelium). 
4. Konstytucja apostolska Episcopalis communio o Synodzie Biskupów; 
5. Ochrona małoletnich w Kościele; 
6. Nowelizacje w zakresie spraw kanonizacyjnych; 
7. Zmiany w prawie dotyczącym życia kontemplacyjnego (Konstytucja ap. Vultum Dei 

quaerere, Instrukcja Cor orans); 
8. Przepowiadanie Słowa Bożego (Wskazania KEP 2017 dot. homilii mszalnej). 
9. Rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa 

kanonicznego (Dekret Ogólny KEP, 2017, 2019). 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01-03 Wykład konwencjonalny Egzamin Karta egzaminacyjna 
 Praca z tekstem (też w 

trybie b-learning) 
Platforma: moodle Dziennik aktywności i 

ocen/ Karta 
egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01-03 Analiza tekstu źródłowego 

(też w trybie B-learning) 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych; aktywność na 
platformie moodle 

Dziennik aktywności i 
ocen/Karta 
egzaminacyjna 

 Studium przypadku 
(również w trybie B-
learning) 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych; aktywność na 
platformie moodle 

Dziennik aktywności i 
ocen/Karta 
egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja, oceny 

moderatora i sekretarza, 
opinie jury 

Konspekt dyskusji 
oxfordzkiej; karta oceny 

K_02 Praca w grupach Ocena umiejętności 
przyjmowania i wypełniania 
różnych ról w grupie 

Karta oceny pracy w 
grupie 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny w terminie ostatniego zjazdu; jego wynik stanowi 50% oceny końcowej. 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

Aktywna obecność w auli i na platformie kursu on-line: jej ocena stanowi 25% oceny końcowej. 

Wykonanie zadań w czasie roku w trybie b-learning: ocena z nich stanowi 25% oceny końcowej. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Z uwagi na nowość podejmowanych zagadnień literatura będzie podawana na bieżąco, na 
platformie moodle, zarówno związana z poniższymi źródłami, jak też nowymi regulacjami 
kanonicznymi. 

Franciszek pp., Konstytucja apostolska Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach 
kościelnych (8.12.2017): 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/papa-
francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html 

Kongregacja Edukacji Katolickiej (Insytucji Studiów wyższych), INSTRUKCJA. Studia prawa 
kanonicznego w świetle reformy procesu małżeńskiego (29.04.2018): 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc
_20180428_istruzione-diritto-canonico_pl.html 

Franciszek pp., Konstytucja apostolska Episcopalis communio o Synodzie Biskupów (15.09.2018): 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/papa-
francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html 

Franciszek pp., Konstytucja ap. Vultum Dei quaerere (29.06.2016): 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-
francesco_costituzione-ap_20160629_vultum-dei-quaerere.html 

Franciszek pp., List apostolski m.p. Vos estis Lux mundi (9.05.2019): 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-
proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html 

Francesco pp., Lettera ap. in forma di m.p. sulla protezione dei menori e delle persone vulnerabili 
(26.03.2019, z załącznikiem – ustawą nr CCXCVII: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-
proprio-20190326_latutela-deiminori.html 

Francesco pp., Lettera Apostolica in forma di motu proprio Summa Familiae cura che istituisce il 
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Familia 
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(8.09.2017): http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio_20170908_summa-familiae-cura.html 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Cor Orans - 
Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica 'Vultum Dei quaerere' sulla vita contemplativa 
femminile della Congregazione per gli Istuti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (1 
aprile 2018): 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20
180401_cor-orans_it.html 

H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Wyd. KUL, Lublin 
2017; Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka, red. L. Fiejdasz, Wyd. KUL, 
Lublin 2019. 

Literatura uzupełniająca 
P. Gherri, Il ruolo del Diritto nella riforma/riformabilitả della Chiesa, “Ricerche Teologiche”, 
29(2018), n. 1-2, p. 31-53. 
M. Ganarin, L’interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico, 
Bononia Universitay Pres, Bologna 2018. 

 


