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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo o sakramentach świętych 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law of the Sacraments 
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 dr hab. Elżbieta Szczot, 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 Wymagana jest znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień 

badawczych w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie prawa 
kanonicznego, rozumienie zachodzących zmian w Kościele, logiczne 
uzasadnianie wygłaszanych twierdzeń, sprawne posługiwanie się metodami 
naukowymi. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem seminarium jest przygotowanie metodyczne doktoranta do podjęcia pogłębionych badań w 
zakresie prawa sakramentalnego, uwrażliwienie na poszanowanie własności intelektualnej, zwłaszcza 
cudzej; kształtowanie postaw uczenia się przez całe życie, nabycie umiejętności redakcji tekstów 
naukowych i publicznej prezentacji wyników; wdrożenie do krytyki naukowej i pracy zespołowej. 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 posiada wszechstronne i głębokie rozumienie roli prawa w 

społeczeństwie i kulturze oraz wpływu na przemiany społeczno-
kulturowe 

K_W01 

W_02 ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych metod 
i strategii badawczych) i metodologii prawa kanonicznego  

K_W03 

W_03 ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i 
problemów badawczych z zakresu dyscypliny prawa 
kanonicznego 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje 

informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych 
KU_01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji 
profesjonalnych 

KK_01 

K_02 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania 
prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań 

KK_02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Analiza źródeł; krytyczna lektura tekstów; prezentacja projektów badań i tekstów; dyskusja. 
2. Wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu;  
3. Formułowanie tematu i struktury rozprawy;  
5. Redagowanie tekstu;  
6. Prezentacja fragmentów pracy;  
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 Praca badawcza pod 

kierunkiem 
Praca pisemna Oceniona praca pisemna 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Praca pisemna Oceniona praca pisemna 

W_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Praca pisemna Oceniona praca pisemna 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Oceniony tekst pracy 

pisemnej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja Przysłuchiwanie się Protokół z dyskusji 
K_02 dyskusja Przysłuchiwanie się Protokół z dyskusji 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Aktywny udział w seminarium, przedstawienie sformułowanego tematu i planu badań; odpowiednio 
proporcjonalne postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, samodzielność prezentowanych 
tekstów. 

 

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 
G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, 
prezentowanie, publikowanie, Kraków1998.  
I. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.  
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN 2013. 
Literatura uzupełniająca 
Wybrane  pozycje z literatury krajowej i zagranicznej ściśle związane z zakreślonym obszarem 
kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy. 

 
 


