
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kościelne prawo karne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecclesiastical penal 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 Mikołajczuk 

 
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 wiedza z kościelnego prawa karnego oraz procedury karnej i 

administracyjnej 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

pogłębienie poznania karnego prawa materialnego i przepisów procedury karnej i administracyjnej 
w celu poprawnego przygotowania się do napisania i obrony pracy magisterskiej 
nabycie umiejętności korzystania z podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej kościelnego 
prawa karnego oraz procedury karnej i administracyjnej przy interpretacji zjawisk społecznych, 
politycznych i religijnych 
rozumie potrzebę kształcenia się i doskonalenia umiejętności 
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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 ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych 

metod i strategii badawczych) i metodologii prawa 
kanonicznego (głownie z kościelnego prawa karnego) 

K_W03 

W_02 ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i 
problemów badawczych z zakresu dyscypliny – prawa 
kanonicznego (głównie z zakresu kościelnego prawa karnego 
oraz procedury karnej i administracyjnej) 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych stanowisk w 

sprawie kluczowych kontrowersji w prawie kanonicznym 
(głównie z zakresu kościelnego prawa karnego oraz procedury 
karnej i administracyjnej) 

KU_03 

U_02 samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje 
problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty respektując 
naukowe rygory 

KU_05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania 

prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań (głównie 
z zakresu kościelnego prawa karnego oraz procedury karnej i 
administracyjnej) 

KK_02 

K_02 rozumie potrzebę doskonalenia etosu wspólnoty naukowej, 
przewidywania wielokierunkowych skutków społecznych 
działalności własnej i innych tak w państwie jak i w Kościele 
katolickim 

KK_03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Władza karania w Kościele.  
Przestępstwo kościelne w ogólności.  
Podmiot sankcji karnych w Kościele.  
Kara kościelna i jej wymierzanie.  
Ustanie kar kościelnych.  
Środki zmierzające do zapobieżenia sporów administracyjnych.  
Rekurs hierarchiczny.  
Rekurs sporno-administracyjny do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej.  
*** 
Wprowadzenie do pisania prac naukowych: ustalenie dziedziny i poznanie problematyki 
badawczej.  
Wybór tematów.  
Zbieranie literatury do pracy, przygotowanie materiału do pracy.  
Analiza zebranej literatury.  
Tworzenie planu pracy.  
Pisanie pierwszej redakcji pracy naukowej.  
Praktyczne przygotowanie rozprawy doktorskiej.  
Dyskusja nad wykonywanymi zadaniami badawczymi, omawianie poszczególnych prac doktorskich. 
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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 dyskusja obserwacja karta oceny 
W_02 praca z tekstem obserwacja karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 praca badawcza pod 

kierunkiem 
obserwacja karta oceny 

U_02 dyskusja obserwacja karta oceny 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja karta oceny 
K_02 metoda projektu sprawozdanie wydruk sprawozdania 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocenę pozytywną otrzymuje Student, jeżeli: 

 uczestniczy w seminarium naukowym  
 zna większość terminów z kościelnego prawa karnego  
 potrafi zastosować metody naukowe 
 nabył przygotowania do pracy naukowej 
 potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów 
 utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół  

Ocenę negatywną otrzymuje Student, jeżeli:  

 uczestniczy w seminarium naukowym 
 zna podstawowe terminy z kościelnego prawa karnego  
 nie potrafi zastosować metody naukowej 
 nie nabył przygotowania do pracy naukowej 
 nie potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów 
 nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół  

Sposób weryfikacji: obserwacja, przedłożenie rozprawy doktorskiej (w częściach w odpowiednim 
czasie) 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 

 
VIII. Literatura 
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