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KARTA PRZEDMIOTU  
 
 

I. Dane podstawowe 
 

Nazwa przedmiotu Prawo instytutów życia konsekrowanego i 
stowarzyszeń życia apostolskiego oraz prawa 
majątkowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law of institutes of consecrated life and 
societies of apostolic life and property 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. Ambroży Skorupa, 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 Magister i licencjat kościelny z prawa kanonicznego, pogłębiona 

znajomość prawa instytutów życia konsekrowanego. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  
 

1. Wyszukiwanie aktualnie podejmowanych problemów naukowych związanych z przedmiotem. 
2. Przygotowanie studentów do konstruowania i redagowania artykułów i referatów. 
3. Konstruowanie i redagowanie dysertacji doktorskiej. 

 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 posiada wszechstronne i głębokie rozumienie roli prawa 
powszechnego i własnego we wspólnotach życia 
konsekrowanego oraz ich aktywności charytatywnej, 
edukacyjnej  w wymiarze społecznym i ogólnokościelnym 

K_W01 

W_02 posiada wszechstronną i głęboką wiedzę na temat miejsca 
nauk prawnych w strukturze nauk, w tym specyfiki prawa 
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia 
apostolskiego w strukturze prawa kanonicznego i świeckiego 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych stanowisk w 

sprawie kluczowych kontrowersji w prawie zakonnym – 
wspólnota zamieszkania, apostolatu, wspólnota dóbr, 
zależność od władzy przełożonych 

KU_03 

U_02 potrafi proponować innowacyjne rozwiązania w zakresie 
dziedziny nauk prawnych, a szczególnie dyscypliny – 
prawa/prawo kanoniczne – zakonne: rozwiązania dla nowych i 
tradycyjnych form życia konsekrowanego 

KU_05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 rozumie potrzebę permanentnego studium prawa zakonnego 

związanego z publikacją nowych dokumentów kościelnych i 
państwowych 

KK_03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 
Problematyka dotycząca prawa instytutów życia konsekrowanego dotycząca prawa karnego 
dotycząca zakonników, członków instytutów święckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, 
regulacje dotyczące poszukiwania nowych rozwiązań w praktykowaniu rad ewangelicznych, 
organizacji życia wspólnotowego oraz reformy prawa własnego 

 
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 Dyskusja  Ocenione kolokwium Karta zaliczeniowa 

W_02 Metoda SWOT Uzupełnione kolokwium Karta zaliczeniowa 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Dyskusja w grupie Plik sprawozdania 
U_02 Praca badawcza pod 

kierunkiem  
Przedstawienie bibliografii, 
planu i redakcji tekstu 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Sprawozdanie  

 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium  

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 
 
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
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ocena niedostateczna: 
1. Nieumiejętność opracowania jakiejkolwiek formy prezentacji; 
ocena dostateczna 
1. Przedstawienie merytoryczne każdej z form w wyczerpującym zakresie merytorycznym 
ocena dobra 
przedstawienie opracowanego tematu w każdej formie (dyskusja, referat, recenzja) ze znajomością 
aktualnych źródeł i bibliografii 
ocena bardzo dobra: 
przedstawienie w przygotowanego tematu z uwzględnieniem znanego dorobku naukowego z 
dodaniem własnych przemyśleń 
 
 

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 
Związana z opracowywanym zagadnieniem 
Literatura uzupełniająca 
j.w.  

 
 


