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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo kanonizacyjne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Canonization 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 o. prof. dr hab. Wiesław Bar 
 

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  
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

W zakresie wiedzy: przygotowanie metodyczne do podjęcia badań na poziomie doktoratu; 
ukierunkowanie zgodne z podjętym przez uczestnika zakresem badań. 
W zakresie umiejętności: nabycie umiejętności redakcji tekstów naukowych i publicznej prezentacji 
wyników; wdrożenie do krytyki naukowej i pracy zespołowej. 
W zakresie postaw: poszanowania własności intelektualnej; kształtowanie postaw uczenia się przez 
całe życie. 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 
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WIEDZA 
W_01 Doktorant: 

ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i 
problemów badawczych z zakresu dyscypliny prawo 
kanoniczne, a zwłaszcza w obszarze badawczym seminarium – 
prawo kanonizacyjne i problematyki określonej tematem 
rozprawy; 

K_W05 
 

W_02 jest  zaawansowany w metodyce i metodologii prowadzenia 
badań naukowych w zakresie prawa kanonizacyjnego oraz 
pozyskiwania i wykorzystania informacji adekwatnych ze 
względu na wybrany temat badawczy; 

K_W03 

W_03 ma pełne poznanie zasad ochrony własności intelektualnej, 
danych osobowych oraz norm etycznych, zarówno w porządku 
prawa państwowego, jak też kościelnego 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Doktorant: 

sprawnie posługuje się obowiązującymi źródłami prawa 
kanonizacyjnego, umiejętnie wyprowadza normy i aplikuje je 
zgodnie z regułami prawnymi i etycznymi, z uwzględnieniem 
charakteru pewności moralnej w tych sprawach (causae 
maiores); 

 
KU_01 

U_02 umie krytycznie analizować i oceniać dokumenty oraz 
stanowiska w najważniejszych współczesnych kontrowersjach w 
obszarach regulowanych prawem kanonicznym; umie w sposób 
pogłębiony formułować i rozwiązywać problemy naukowe z 
zakresu problematyki seminarium oraz wybranego tematu 
badawczego; posiada umiejętność prowadzenia badań 
naukowych, krytycznej analizy i oceny oraz interpretacji 
wyników badań; 

KU_03 

U_03 posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi  i  nowymi 
technikami, wirtualnymi bibliotekami nauki i baz danych, 
umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim z 
prawa kanonicznego, a specjalistycznie prawa kanonizacyjnego 

KU_12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Doktorant: 

pociągnięty wzorami świętości kanonizowanej, szczególnie 
odpowiedzialności społecznej, dąży do doskonalenia etosu 
wspólnoty naukowej, staje się bardziej wrażliwy na skutki 
społeczne działalności własnej i innych; 

 
KK_03 

K_02 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, czerpania ze 
wzorów świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego w 
niestrudzonym wysiłku budowania prestiżu naukowca, także 
poprzez pogłębione rozumienie i postępowanie według etyki 
prowadzenia badań naukowych. 

KK_02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W zależności od roku studiów III cyklu: 
1. Sprawdzenie sprawności i wyrównywanie różnic w zakresie metodologii i metodyki pisania prac 
naukowych; 
2. wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu; 
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3. kwerenda; 
4. formułowanie tematu i struktury rozprawy; 
5. redagowanie tekstu; 
6. prezentacja fragmentów dzieła; 
7. przygotowanie do publicznej obrony. 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01-03 Praca badawcza pod 

kierunkiem/ Praca z 
tekstem/Dyskusja 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Protokół 
Rozprawa 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01-03 Praca badawcza pod 

kierunkiem/ Analiza 
tekstu/Dyskusja 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Protokół 
Rozprawa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01-03 Praca w grupie w różnych 

rolach/Dyskusja 
Obserwacja Protokół 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie:  

- po kwerendzie na początku II roku winien być ostatecznie sformułowany temat i plan;  

- w przypadku obcojęzycznych źródeł winny być przetłumaczone źródła konieczne dla tematu 
(fragmenty lub w całości, zwłaszcza gdy są przewidywane aneksy); 

- spełnienie innych wymagań stawianych przez promotora/ów. 

Dalsze kroki i harmonogram określają zobowiązania wynikające z programu studiów doktoranckich: 

- złożenie ankiety doktoranta wraz z opinią opiekuna naukowego (na I, II, III, IV roku). 

- złożenie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie lub pracy zbiorowej (na III roku). 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, 
prezentowanie, publikowanie, Kraków1998. 
2.Subera I., Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978. 
3. Wasylczyk P., Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, 
PWN, Warszawa 2017. 
4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN 2013; 
5. Dwie pozycje z literatury krajowej lub zagranicznej w każdym roku akad. ściśle związane z 
zakreślonym obszarem kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy. 
Literatura uzupełniająca 
1.E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985. 
2.Cómo redactar: manual de expresión escrita, Barcelona 1998. 
3.Minimum 3 artykuły w roku z literatury krajowej lub zagranicznej korespondujące z zakreślonym 
obszarem kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy. 
 
 


