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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kościelne prawo procesowe 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Church procedural 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 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, 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 procesów kanonicznych i kanonicznych zasad procesowych 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

W zakresie wiedzy student powinien zdobyć wiedzę w przedmiocie kościelnego prawa 
procesowego, czym ono jest i jaki jest jego zasięg. W zakresie umiejętności student powinien 
zdobyć umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania kanonicznego prawa procesowego. 
Ponadto, powinien zdobyć umiejętność krytycznego podejścia do tychże zagadnień oraz 
umiejętność analizowania poszczególnych problemów prawnych z nimi związanych. W zakresie 
kompetencji społecznych student powinien potrafić swobodnie pisać i mówić o tych 
zagadnieniach. 
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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 Posiadanie wszechstronnego i głębokiego rozumienia roli 

kościelnego prawa procesowego w społeczeństwie i kulturze 
oraz wpływu tego systemu prawa na przemiany społeczno – 
kulturowe 

K_W01 

W_02 Posiadanie gruntownej znajomości metodologii ogólnej  
kościelnego prawa procesowego oraz metodologii prawa 
kanonicznego w ogóle 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje 

informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych) w 
odniesieniu do zagadnień kościelnego prawa procesowego 

KU_01 
 

U_02 Rozwijanie krytycznej analizy i oceny obecnych stanowisk w 
odniesieniu do systemu kościelnego prawa procesowego i 
kontrowersji związanych z tymi zagadnieniami 

KU_03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Krytyczna ocena stanu własnej wiedzy i umiejętności na temat 

systemu kościelnego prawa procesowego oraz rozumienie 
potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji 
profesjonalnych w zakresie kanonicznego prawa procesowego 

KK_01 

K_02 Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie tego, co 
dotyczy kanonicznego prawa procesowego oraz rozumienie 
potrzeby budowania prestiżu naukowca i znaczenia 
prowadzenia badań w odniesieniu do kanonicznego procesu 
sądowego 

KK_02 
 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W czasie wykładu realizowane są problemy dotyczące zagadnień związanych z pojęciem 
kościelnego prawa procesowego jako spójnego systemu przepisów prawnych. Omawiane są 
również rodzaje procesów kanonicznych, jego elementy strukturalne i proceduralne. Szczegółowej 
analizie podlegają także cele tego procesu oraz zasady procesowe jako spoiwa łączące 
poszczególne normy procesowe. 

 

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 z tekstem Zaliczenie pisemne Praca doktorska 
W_02 Praca z tekstem Zaliczenie pisemne Praca doktorska 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja Zaliczenie pisemne Praca doktorska 
U_02 Dyskusja Zaliczenie pisemne Praca doktorska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Rozmowa sokratyczna Zaliczenie pisemne Praca doktorska 
K_02 Rozmowa sokratyczna Zaliczenie pisemne Praca doktorska 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Do zaliczenia tego przedmiotu na ocenę bardzo dobrą wymaga się napisania całej rozprawy 
doktorskiej zgodnie z wytycznymi promotora. 

 

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. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
2. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku. 

Literatura uzupełniająca 
1. Instrukcja procesowa „Dignitas connubii”. 
2. Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”. 
3. M. Greszata „Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad 

procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa”. Lublin 2008. 
 


