
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Sakramentalne i pozasakramentalne akty kultu 
Bożego  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sacramental and non-sacramental acts of Divine 
worship 

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   3 
konwersatorium 30 II, III rok 
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Podstawowa znajomość zagadnień wynikająca z pozytywnie zdanego na 

studiach kanonicznych egzaminu z  prawa sakramentalnego i 
pozasakramentalnych aktów kultu Bożego 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem konwersatorium jest pogłębienie wiedzy z prawa sakramentów i pozasakramentalnych aktów 
kultu Bożego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii różnicujących sprawowany kult Boży, 
omawienie kwestii dyskusyjnych oraz problemowych. 

 
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 w 
społeczeństwie i kulturze oraz wpływu na przemiany społeczno-
kulturowe, zwłaszcza w obszarze prawa sakramentalnego i 
pozasakramentalnych aktów kultu Bożego 

K_W01 

W_02 ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i 
problemów badawczych z zakresu dyscypliny prawa 
kanonicznego, w tym sakramentalnych i pozasakramentalnych 
aktów kultu Bożego 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych stanowisk w sprawie 

kluczowych kontrowersji w prawie kanonicznym, dotyczących 
zwłaszcza  sakramentalnych i pozasakramentalnych aktów kultu 
Bożego 

KU_03 

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

potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji 
profesjonalnych, zwłaszcza  sakramentalnych i 
pozasakramentalnych aktów kultu Bożego 

KK_01 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Program konwersatorium obejmuje omawianie wybranych sakramentów i sakramentaliów,  
nowelizacje przepisów prawnych, aktualne problemy  i kwestie sporne odnoszące się do 
sakramentalnych i pozasakramentalnych aktów kultu Bożego.  

 

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 Egzamin ustny Oceniona egzamin ustny 
W_02 Wykład problemowy Egzamin ustny Oceniony egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Przysłuchiwanie się Protokół z  dyskusji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
 

Egzamin końcowy w formie pracy pisemnej, na ocenę pozytywną wymagana jest odpowiedź na 50 
procent pytań, obecność w 80 procentach na wykładach, aktywny udział w zajęciach. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983.  
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży jego nauczanie i 
uświęcenie, Olsztyn 2002.  
II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.  
Literatura uzupełniająca 
B. Nadolski, Sakramenty, sakramentalia, Błogosławieństwa, t. III, Poznań 1992.  
Obrzędy poświęcenia Kościoła i ołtarza, Katowice 2001.  
Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, wyd. wzorcowe, Katowice 2002. 

 
 


