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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo niekatolickich wspólnot religijnych 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law noncatholic religious communities 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów doktoranckie 
Forma studiów stacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 

 
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 Student powinien posiadać podstawy wiedzy z zakresu prawa i prawa 

kanonicznego. Ponadto powinien mieć przyswojoną wiedzę z historii 
Kościoła i religii; a także przejawiać zainteresowanie tematyką relacji 
Kościół - państwo. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Poszerzenie wiedzy studentów na temat zakresu badań w dziedzinie prawa i wspólnot wyznań 
(zwyczaje, życie codzienne i rodzinne, komunikacja, życie polityczne i społeczne) 
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Magisterium Kościoła i istotnych 
poglądów innych wyznań i religii 
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji przy pomocy 
różnych źródeł i opracowań 
Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (dyskusje, formułowanie samodzielnej wypowiedzi 
ustnej oraz pisemnej) 
Zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań oraz 
dalszych studiów z zakresu studiów śródziemnomorskich 
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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 ma pogłębioną wiedzę nt. roli i znaczenia nauk prawnych K_W02 
W_02 posiada znajomość stosowania ogólnych zasad 

metodologicznych, jak i metod z dziedziny prawa 
kanonicznego 

K_W03 

W_03 zna specjalistyczne narzędzia stosowane w metodologii 
prowadzenia badań naukowych, jak pozyskiwanie i 
wykorzystania informacji z dziedziny prawa 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 potrafi krytycznie  analizować kluczowe stanowisk w prawie i  

prawie kanonicznym 
KU_03 

U_02 ma umiejętność stosowania metod dydaktycznych, 
korzystania z bazy cyfrowej, jak i prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w zakresie nauk prawnych 

KU_12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 potrafi krytycznie ocenić stan zdobytej wiedzy i zrozumieć 

potrzebę permanentnego rozwoju intelektualnego 
KK_01 

K_02 potrafi zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać w pracy w 
grupie 

KK_03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przygotowanie metodologiczne 
2. Zasady sporządzania spisu bibliograficznego 
3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa Kościoła powszechnego i wspólnot wyznaniowych 
4. Prezentacja i dyskusja na temat prac przygotowanych przez doktorantów 

 

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 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Test 

W_02 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

W_03 Analiza laboratoryjna Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Test 
U_02 Giełda pomysłów Przygotowanie projektu Raport z obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

K_02 Dyskusja Referat Pliki z referatem 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Aktywność studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca w grupach) 
2. Złożenie poszczególnych rozdziałów, jak i całej pracy doktorskiej. 
3. Przygotowanie referatu lub prezentacji. 
4. Obecność na zajęciach  (dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach w 
semestrze to 4). 

5. Przygotowania własnego konspektu zajęć dydaktycznych z własnej dziedziny badawczej celem 
zorientowania się w znajomości tematu (przygotowanie materiałów, wyszukanie i analiza informacji).  

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 
1.Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli Pp promulgatus. Kodeks 
Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002. 
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983. 
3. Sobór Watykański II, Decretum De Ecclesiis orientalibus catholicis „Orientalium Ecclesiarum”, 21 
XI 1964, AAS 57 (1965), s. 76-89. 
Literatura uzupełniająca 
1. Adamowicz L., Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, 
G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, 
Lublin 1998, s. 109-119. 
2. Adamowicz L., Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Wyd. Polihymnia, Lublin 1999. 
3. Zieliński T.J., Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. jako "magna carta" 
swobód światopoglądowych w Polsce, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - 
dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice - Bielsko-Biała 2009. 
4. Wojciechowski G., Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Wyd KUL, 
Lublin 2007 
5. Wojciechowski G., Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich. Wybrane zagadnienia, 
Lublin 2011. 
6. Pietrzak M., Przełom w polskim ustawodawstwie wyznaniowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny" 1990 z. 2 
7. Górowska B., Rydlewski G., Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce, Warszawa 
1992 
8. Łyko Z., Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, "Rocznik 
Teologiczny ChAT" 2000 z. 1 

 
 


