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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu La vie consacrée – etat actuel e les perspective 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Consecrated life – current state and perspective 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne  
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) doktoranckie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy francuski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 
konwersatorium 30 III rok 
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Magisterium i licencjat kościelny z prawa kanonicznego 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przedstawienie tradycyjnych form życia konsekrowanego. 
Przedstawienie i analiza nowych propozycji form życia konsekrowanego. 
Aktualność starych form a otwartość na nowe – analiza porównawcza. 

 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 posiada wszechstronne i głębokie rozumienie roli prawa 

powszechnego i własnego we wspólnotach życia 
K_W01 
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konsekrowanego oraz ich aktywności charytatywnej, 
edukacyjnej  w wymiarze społecznym i ogólnokościelnym 

W_02 jest  zaawansowana w metodyce i metodologii prowadzenia 
badań naukowych, pozyskiwania i wykorzystania informacji 
właściwej prawu instytutów życia konsekrowanego 
dotyczącego klauzury, sprawowania władzy kolegialnej i 
personalnej, kadencyjności urzędów 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia 

umiejętności badawcze związane z problematyką prawa 
zakonnego – życie sakramentalne, kierownictwo duchowe, 
zaangażowanie apostolskie 

KU_02 

U_02 posiada pogłębioną umiejętność prowadzenia działalności 
eksperckiej dotyczącej funkcjonowania wspólnot zakonnych 
odpowiadając na pytania ze strony instytucji kościelnych jak i 
święckich 

KU_06 

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

prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań nowych 
praktyk w różnych formach życia konsekrowanego śledząc 
aktywność Kościoła w zakresie czuwania, akceptacji 

KK_02 

K_02 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
służących popularyzowaniu badań naukowych związanych z 
poszukiwaniem rozwiązań prawnych dla nowych form życia 
konsekrowanego 

KK_06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 
1. Tradycyjne formy życia konsekrowanego- życie cenobitalne 
2. Milczenie, jako specyfika życia mnichów eremitów 
3. Zakony mendykanckie jako propozycja odrodzenia Kościoła 
4. Zgromadzenia apostolskie jako odpowiedź na znaki czasu 
5. Przystosowana odnowa jako wezwanie dla życia zakonnego 
6. Instytuty świeckie – elementy nowości zatwierdzone przez Kościół 
7. Powrót do życia eremickiego i jego współczesne formy – erem w mieście 
8. Nowe wspólnoty i konieczność czuwania Kościoła  

 

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 problemowy  egzamin Karta oceny 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin  Karta oceny 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Uzupełnione kolokwium Karta zaliczeniowa 
U_02 Metoda SWOT Uzupełnione kolokwium Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Praca w grupach w rożnych 
rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika 

Uzupełnione kolokwium Karta zaliczeniowa 

K_02 Dyskusja  Uzupełnione kolokwium Karta zaliczeniowa 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 

ocena dostateczna - znajomość wpływu Kościoła na praktyki osób konsekrowanych   
ocena dobra - jak wyżej oraz znajomość praktyk właściwych osobom konsekrowanym w 
aktualnym prawie 
bardzo dobry - jak wyżej oraz znajomość praktyk właściwych osobom konsekrowanym w 
perspektywie historyczne;  
znajomość przebiegu zmian tej dyscypliny  
W zakresie kompetencji wymaga się zachowanie postawy wynikającej z przynależności do 
określonego stanu w Kościele  
W zakresie umiejętności wymagane jest przeprowadzenie analizy obowiązków wiernych ze 
względu na przynależność do określonego stanu w Kościele 

 

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. Paweł VI. Adhortacja Evangelica testificatio. PPK t. 5 z. 1 s. 50-107. 
2. Jan Paweł II Adhortacja Vita consecrata. Libreria Editrice Vaticana 1996. 

Literatura uzupełniająca 
1. Code de droit canonique bilingue et annote, Montreal 2007. 
2. New commentary on the canon  law, The Canon Law Society of America 2000. 

 


