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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim John Paul II’s view on marriage and family 
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   3 
konwersatorium 30 I, II 
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   
 
Wymagania wstępne Znajomość nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny: 

encykliki i adhortacje. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Gruntowane poznanie nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny 
Ukazanie najważniejszych zadań małżeństwa i rodziny 
Przedstawienie celów małżeństwa i istoty 
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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 

Małżeństwo jako powołanie 
Płeć w zamyśle Pana Boga 
Wymiar apostolskiego życia małżeńskiego i rodzinnego 
Zadania chrześcijańskiej rodziny w świecie współczesnym 
 

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 

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  
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VI. Kryteria oceny, wagi 

ocena niedostateczna 
w zakresie wiedzy: brak znajomości istoty, celów i zadań małżeństwa i rodziny, nieznajomość 
fundamentalnych pojęć dotyczących małżeństwa i rodziny, brak znajomości podstawowych 
dokumentów Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. 
Umiejętności 
Nieumiejętność dokonywania analizy nauczania Jana Pawła II i nieumiejętność właściwej oceny 
nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. 
Kompetencje społeczne: brak krytycznej oceny poglądów Jana Pawła II na temat małżeństwa i 
rodziny. 
Nieumiejętność rozwijania wiedzy o małżeństwie i rodzinie. 
Ocena dostateczna: 
Wiedza: znajomość istoty, podstawowych celów, zadań małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła 
II. 
Znajomość zasadniczych dokumentów nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. 
Umiejętność: dokonywania analizy dokumentów   
Kompetencje społeczne: krytyczna postawa wobec pojawiających się problemów dotyczących 
małżeństwa i rodziny. 
ocena dobra: 
Wiedza: znajomość istoty, celów, zadań małżeństwa i rodziny. Znajomość dokumentów i ich analiza. 
Umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków z nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i 
rodziny. 
Umiejętność: analiza dokumentów 
Kompetencje społeczne: krytyczna ocena wiedzy na temat małżeństwa i rodziny, pogłębianie 
nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny 
ocena bardzo dobra. 
Wiedza: znajomość istoty, celów i zadań małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II. Dobra 
znajomość dokumentów nt. małżeństwa i rodziny wydanych przez Jana Pawła II. 
Umiejętność: analiza dokumentów, wyciąganie odpowiednich wniosków. Krytyczna analiza 
poglądów, dobra umiejętność badawcza. 
Kompetencje społeczne: umiejętność krytycznej oceny nauczania na temat małżeństwa i rodziny. 
Nieustanny rozwój i pogłębianie nauki o małżeństwie i rodzinie. 
 

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. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r; Jan Paweł II. 
2. Encykliki Ojca świętego, t. II, Kraków 1960. 
3. Jan Paweł II, Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996. 
4. Jan Paweł II, Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków 1998. 
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5. Jan Paweł II, Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków 1997. 
6. Jan Paweł II, O Małżeństwie i rodzinie 1978-198. Warszawa 1983. 
7. List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Watykan 1994. 
8. Ojciec Święty Jan Paweł II O nierozerwalności małżeństwa, Kraków 2002. 

Literatura uzupełniająca 
1. Kazimierz Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005. 

 
 


