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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Derecho eclesiástico del Estado polaco 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecclesiastical law of the polish state 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów doktoranckie 
Forma studiów stacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy hiszpański 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

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

 
Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawy wiedzy z zakresu prawa 

wyznaniowego i kanonicznego. Ponadto powinien mieć przyswojoną 
wiedzę z historii Kościoła powszechnego i ogólną wiedzę z historii Polski; a 
także przejawiać zainteresowanie tematyką relacji Kościół - państwo. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przedstawienie przedmiotu jako podstawy relacji Kościół – państwo z uwzględniającego zakres 
prawa wyznaniowego i prawa konstytucyjnego, a także znaczenia poszczególnych wolności dla 
egzystencji w strukturze państwa demokratycznego.  
Przedstawienie roli Magisterium Kościoła i Konstytucji RP wobec sytuacji obywatela i katolika. 
Praktyczne ukazanie i zastosowanie praw katolików w państwie demokratycznym. 
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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 rozumie znaczenie roli prawa w aktualnym prądach 

społecznych i kulturowych oraz ich wpływ na zachodzące 
przemiany 

K_W01 

W_02 Zna najnowszych metody badań w zakresie nauk prawnych, 
jak i innych dyscyplin naukowych, które umożliwiają 
analizowanie stawianych problemów prawnych oraz 
prowadząc do prawidłowego wnioskowania 

K_W04 

W_03 zna kluczowym terminologię z zakresu prawa/prawa 
kanonicznego w języku polskim i obcym 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy poglądów w 

kluczowych lub kontrowersyjnych sprawach zarówno w 
dziedzinie prawa i prawa kanonicznego 

KU_03 

U_02 posiada zdolność prowadzenia dyskusji prawnych ze 
specjalistami z innych dziedzin naukowych 

KU_08 

U_03 ma umiejętność pisania i rozmawiania w języku polskim i 
obcym z wybranej dyscypliny naukowej 

KU_09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 rozumie konieczność dalszego zdobywania i poszerzania 

swojej wiedzy, jako narzędzia przyszłego zaplecza naukowca i 
badacza 

KK_02 

K_02 potrafi angażować się i uczestniczyć w projektów służące 
popularyzowaniu badań naukowych 

KK_06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zagadnienia wprowadzające, pojęcie prawa wyznaniowego i związku wyznaniowego 
2. Źródła polskiego prawa wyznaniowego 
3. Historia relacji państwo–kościół w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 

wyznaniowych przyjętych w okresie Polski Ludowej 
4. Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów 
5. Gwarancje wolności sumienia i religii wynikające z Konstytucji RP 
6. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo–kościół w Polsce 
7. Funkcje publiczne związków wyznaniowych (w tym: wyznaniowa forma zawarcia 

małżeństwa cywilnego, działalność naukowa, edukacyjna, pomoc społeczna, ochrona dóbr 
kultury, nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach) 

8. Działalność własna związków wyznaniowych (w tym: kult publiczny, duszpasterstwa 
szczególnych grup społecznych, ochrona danych osobowych w ramach działalności 
związków wyznaniowych) 
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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 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Test 

W_02 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny projektu 

W_03 Analiza laboratoryjna Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Oceniony tekst pracy 

pisemnej 
U_02 Giełda pomysłów Przygotowanie projektu Raport z obserwacji 
U_03 Giełda pomysłów Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

K_02 Dyskusja Referat Pliki z referatem 
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Student, aby otrzymać ocenę pozytywną zobowiązany jest do uczestnictwa w wykładach. 
Nieobecności powinny być uzasadnione: zwolnienie lekarskie lub poświadczenie pracy na rzecz uczelni. 
Osoby posiadający ITS/IOS  zobowiązane są przedstawić formalny dokument podpisany przez dziekana 
oraz indywidualnie ustalić kwestie obecności i sposób zaliczenia przedmiotu (wykładu). 

Kryterium uzyskania oceny jest uczestnictwo oraz zaangażowanie studenta podczas wykładu. W 
zależności od stopnia uczestnictwa i zaangażowania studenta będzie zależała ostateczna ocena. 

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 
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Literatura uzupełniająca 
1. Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007. 
2. Misztal H., Historia relacji państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w 

Polsce w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Lublin-Sandomierz 2003, 
s. 75-172. 
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3. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000. 
4. Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. 

Rynkowski, Wrocław 2007. 
5. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 
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6. Misztal H., Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa 

świeckiego”, „Annales Canonici” 2010, t. 6, s. 37-54. 
7. Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, oprac. M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin 2012. 
8. Hucał M., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, Warszawa 2012. 
9. Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. 

Warchałowski, Warszawa 2013. 
10. Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, red. D. 

Walencik, M. Worbs, „Colloquia Theologica” t. 16, Opole 2012. 
 
 


