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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia prawa kanonicznego 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of the Canon Law 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) doktoranckie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium 30 II, III, IV rok 
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Znajomość historii prawa kanonicznego w zakresie studiów magisterskich, 

znajomość języka łacińskiego pozwalająca na badania naukowe nad 
źródłami prawa, znajomość i umiejętność stosowania metod badawczych 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem kształcenia jest prowadzenie badań naukowych w zakresie historii prawa kanonicznego i 
zrealizowanie ich efektów w postaci rozprawy doktorskiej 
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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 zna historię prawa kanonicznego i wie w jaki sposób 

funkcjonują mechanizmy jego stanowienia i funkcjonowania 
K_W04 

W_02 Zna terminologię prawa kanonicznego w języku polskim i 
łacińskim 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi formułować problemy badawcze i budować plan pracy 

naukowej 
KU_05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Uczestniczy w zespołach badawczych i potrafi współpracować 

z naukowcami z innych dyscyplin 
KK_03 

K_02 Jest odpowiedzialny za wyniki badań naukowych i ich 
popularyzację 

KK_06 

K_03 Kształtuje w sobie i w zespole krytyczna i etyczną postawę w 
zakresie prowadzonych badań 

KK_07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Program studiów doktoranckich w specjalności Historia prawa kanonicznego obejmuje nakreślenie 
pola badawczego, precyzyjne sformułowanie tematu i planu oraz jego realizację. 

 

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 Prezentacja Karta oceny 
W_02 Analiza tekstu Prezentacja Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja na seminarium Przygotowanie projektu 

planu 
Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Giełda pomysłów Wykonanie projektu Karta oceny projektu 
K_02 Giełda pomysłów Wykonanie projektu Karta oceny projektu 
K_03 Giełda pomysłów Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

… 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 
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