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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu La preparazione al matrimonio e alla vita 
familiare nell’attuale legislazione della Chiesa 
latina 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Preparation for marriage and family life in the 
current legislation of the Latin Church 

Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) doktoranckie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy włoski 
 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Tadeusz Syczewski 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 
konwersatorium 30 I, II 
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   
 
Wymagania wstępne Fundamentalne przygotowanie do małżeństwa i rodziny, etapy 

przygotowania. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Analiza dokumentów Kościoła na temat zagadnień dotyczących.  
Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat tych zagadnień dotyczących małżeństwa i rodziny. 
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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 Głęboka znajomość znaczenia prawa w społeczeństwie i w 

kulturze oraz jego wpływ na wszelkie przemiany społeczno-
kulturowe 

K_W01 

W_02 Gruntowna wiedza na temat nauk prawnych w strukturze 
innych nauk 

K_W03 

W_03 Znajomość pojęć, teorii oraz zagadnień badawczych z zakresu 
szczególnie prawa kanonicznego, nauk społecznych, znajomość 
analiz zjawisk itp. 

K_W04 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Właściwa analiza wszelkich źródeł KU_01 
U_02 Samodzielny rozwój posiadanej wiedzy  KU_02 
U_03 
 

Dokonuje analizy i w sposób krytyczny ja ocenia ze szczególnym 
uwzględnieniem różnych kontrowersji 

KU_03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Krytyczna ocena własnej wiedzy, pogłębia ją KK_01 
K_02 Nieustanne dokształcanie się KK_02 
K_03 Dbanie o najwyższe standardy etyczne, troska o etos wspólnoty 

naukowej 
KK_04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
1. Przekaz fundamentalnego prawa na temat przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie 

w Kościele łacińskim.  
2. Poznanie terminologii dotyczącej małżeństwa. 
3. Wiedza: ukazanie kwestii fundamentalnych w związku z przygotowaniem do małżeństwa. 
4. Analiza dokumentów Kościoła. 
5. La trasmissione della legge fondamentale sulla preparazione al matrimonio e alla vita 

famigilare nella chiesa latina.  
6. Conoscere la terminologia associata al matrimonio.  
7. Conoscenza: mostrare le questioni fondamentali in connessione alla preparazione al 

matrimonio.  
8. L'analisi dei documenti della Chiesa. 

 

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 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie z oceną Protokół 
W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie z oceną Protokół 
W_03 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie z oceną Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Zaliczenie z oceną  Protokół 
U_02 Analiza tekstu Zaliczenie z oceną  Protokół 
U_03 Analiza tekstu Zaliczenie z oceną  Protokół 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Rozmowa sokratyczna Zaliczenie z oceną Protokół 
K_02 Rozmowa sokratyczna Zaliczenie z oceną Protokół 
K_03 Rozmowa sokratyczna Zaliczenie z oceną  Protokół 
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
insufficiente (2): la mancanza di conoscenza di base del problema, i documenti della Chiesa su questo 
argomento 
sufficiente (3): la conoscenza della terminologia e dei documenti su questo argomento 
buono (4): la conoscenza delle fonti, la capacita' di analizzare i documenti e la capacita' di risolvere i 
problemi fondamentali 
molto buono (5): la conoscenza e la corretta analisi dell'insegnamento della Chiesa sulla preparazione 
al matrimonio e alla vita familiare, una corretta compresione della terminologia, la conoscenza dei 
compiti, gli obiettivi e le proprieta' del matrimonio, l'attivita' sociale 
 
 

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 
1. Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana. Roma 1983. 
2. Enciclica Evangelium vitae del 25 III 1995. 
3. Apostolica esortazione Catechesi tradende del 16 X 1979. 
4. Apostolica esortazione Familiaris consortio del 22 XI 1981. 
5. Apostolica esortazione Christifideles laici del 30 XI 1988. 
6. La Costituzione apostolica Magnum Matrimonii sacramentum del 7 X 1982. 
7. L'istruzioni dell'Episcopato Polacco sulla preparazione al matrimonio e alla vita familiare. 

Papa Giovanni Paolo II, L'indissolubilita' del matrimonio, Cracovia 2001. 
8. Direttorio di Pastorale Familiare, Varsavia, per la Chiesa in Polonia 2003. 
9. Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, Conferenza Episcopale Italiana, Roma 

1993. 
Literatura uzupełniająca 

1. Epistole motu proprio Familia a Deo instituta del 9 V 1981. 
2. Papa Giovanii II, Circa la santita' della vita e della famiglia, Cracovia 2010. 
3. Diocesi di Lombardia In cammino verso il matrimonio. Susidio per animatori, Milano 2000. 
4. Rapporti prematrimoniali e coscienza cristiana, Roma 1975. 
5. G. Martelet, L'esistenza umana e l'amore,Assisi 1973. 

 


