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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Church matrimonial and family 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. Tadeusz Syczewski 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium 30 I, II 
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   
 
Wymagania wstępne Podstawy pisania prac naukowych. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Podać fundamentalne zasady pisania prac naukowych. Zapoznać z metodami pisania prac, źródłami, 
itp. 
Nauczenie pisania prac naukowych. 
Poznanie metody pracy naukowej. 
Omówienie źródeł i literatury. 
Napisanie pracy 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 Posiada wszechstronną i głęboką znajomość prawa K _W01 
W_02 Odpowiednia gruntowna wiedza na temat miejsca nauk 

prawnych w strukturze innych nauk 
K _W02 
 

W_03 Bardzo dobra znajomość metodologii prawa kanonicznego K _W03 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
 

Poszukuje i porządkuje różnorakie źródła prawa, również 
elektronicznych 

KU_01 

U_02 Rozwija krytyczną analizę w prawie kanonicznym KU_03 
U_03 Oryginalne i twórcze działanie, z uwzględnieniem wszelkich 

innowacji 
KU_05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Krytyczna ocena stanu swojej wiedzy oraz umiejętność 

nieustannego jej rozwoju 
KK_01 

K_02 Potrzeba rozwoju naukowego przez całe życie KK_02 
K_03 Umiejętność pracy w zespołach lub grupach KK_03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
1. Umiejętność posługiwania się metodami naukowymi, umiejętność korzystania ze źródeł i 

opracowań naukowych. 
2. Fundamentalne informacje na temat pisania prac naukowych w zakresie postaw. 
3. Posługiwanie się tekstem źródłowym; dokonywanie odpowiedniej analizy tekstu. 
4. Szczegółowe omówienie pisania prac doktorskich: ustalenie problemu. 
5. Zaznajomienie ze sposobami gromadzenia materiału. 
6. Ocena zebranego materiału. 
7. Prawidłowy zapis bibliograficzny. 
8. Ocena zebranego materiału źródłowego. 
9. Zaznajomienie się z metodą pracy doktorskiej. Sporządzanie bibliografii i jej podział. 
10. Cytowanie i sporządzanie przypisów bibliograficznych. Tworzenie roboczego planu pracy i 

pisanie pierwszej redakcji pracy doktorskiej. 
11. Uwagi redakcyjne przydatne w pisaniu pracy takie jak: styl, zasady interpunkcyjne, 

autokorekta itp. 
12. Praktyczne przygotowanie pracy doktorskiej. 
13. Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 

 

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 
 

Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Zaliczenie Protokół 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Zaliczenie Protokół 

W_03 Praca badawcza pod Zaliczenie Protokół 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

kierunkiem 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca seminaryjna Zaliczenie Protokół 
U_02 Praca seminaryjna Zaliczenie Protokół 
U_03 Praca seminaryjna Zaliczenie  Protokół  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Praca pod kierunkiem Praca pisemna Protokół 
K_02 Praca pod kierunkiem Praca pisemna Protokół 
K_03 Praca pod kierunkiem Praca pisemna  Protokół  
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Znajomość metod naukowych pisania prac naukowych. Zebranie źródeł. Przedstawienie planu 
pracy. Napisanie fragmentu pracy w poszczególnych latach. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. K. Graczyk, metodologia i metodyka Prawa kanonicznego. Lublin 1999. 
2. Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Kryteria oceny kwalifikacji kadry 

naukowej. Warszawa 1992. 
3. J. Boć. Jak pisać prace magisterską. Wrocław 1997. 
4. G. Ghirlanda. Wprowadzenie do prawa kościelnego. Kraków 1996. 
5. T. Pawluk. Wprowadzenie do studiów kanonistycznych. Warszawa 1979. 

Literatura uzupełniająca 
1. I. Subera Metodologia prawa kanonicznego. Warszawa 1972. 
2. J. Życiński. Język i metoda. Kraków 1982. 

 


