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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia sądowe 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Court exercises 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Wojciech Witkowski SDB 

 
Forma zajęć(katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

4 

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

 
Wymagania wstępne Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy posiadają już wiedzę na temat 

kościelnego prawa procesowego. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  
C1 - Prezentacja akt sądowych dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa w 
różnych sądach kościelnych. 
C2 - Nauka redagowania poszczególnych pism procesowych. 
C3 - Nauka kwalifikowania spraw do sądów kościelnych. 
C4 - Umiejętność przeprowadzenia porady przed procesem kanonicznym o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa. 

 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu 

kościelnego prawa procesowego. 
K2A_W03 
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W_02 Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa 
kościelnego. 

K2A_W07 

W_03 Student posiada pełną wiedzę co do przebiegu kanonicznego 
procesu małżeńskiego. Zna wymogi formalne przy 
sporządzaniu pism procesowych. 

K2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student potrafi przeprowadzić kompetentną poradę prawną 

co do kanonicznego procesu małżeńskiego. Student potrafi na 
postawie skargi powodowej wskazać na możliwość 
prowadzenia sprawy przed sądem kościelnym. Student 
nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem spraw o nieważność 
małżeństwa. Student jest przygotowany do pełnienia funkcji 
pełnomocnika i adwokata kościelnego, obrońcy węzła 
małżeńskiego, notariusza i audytora.  

K2A_U05 

U_02 Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami 
prawnymi w celu analizy spraw jakie mogą trafić do sądu 
kościelnego.  

K2A_U08 

U_03 student potrafi zastosować przepisy do konkretnych 
przypadków (kazusów), szczególnie z zakresu spraw 
małżeńskich trafiających do sądów kościelnych 

K2A_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student zdobywa przygotowuje się do swojej pracy w 

sądownictwie kościelnym i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
zawodowego 

K2A_K01 

K_02 Student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów 
prawniczych. 

K2A_K02 

K_03 Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla 
zachowania sprawiedliwości w Kościele. Zdobywa 
przygotowanie do pracy w trybunale kościelnym. 

K2A_K03 

K_04 Ma świadomość wagi procesu o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa w życiu sakramentalnym stron w nim 
uczestniczących. Student kształtuje w sobie postawę 
należytego szacunku i zachowania tajemnicy akt sądowych. 

K2A_K06 

K_05 Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania 
zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i 
świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów 
kanonicznych.  

K2A_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Studium akt sądowych 
2. Pisanie skargi powodowej. 
3. Pisanie odpowiedzi na skargę powodową. 
4. Pisanie dekretów wydawanych przez wikariusza sądowego we wstępnym etapie procesu  

o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 
5. Pisanie pytań dla stron procesowych. 
6. Pisanie pytań dla świadków.  
7. Przygotowanie instrukcji dla biegłego. 
8. Pisanie wotum obrońcy węzła małżeńskiego. 
9. Pisanie podsumowania zebranego materiału dowodowego jak i innych pism 

przygotowywanych przez adwokatów. 
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10. Pisanie wotum sędziowskiego. 
11. Pisanie wyroku. 
12. Pisanie apelacji. 
13. Rozwiazywanie kazusów sądowych 

 

V. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin/zaliczenie ustne Protokół 
W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin/zaliczenie ustne Protokół 
W_03 Wykład konwencjonalny Egzamin/zaliczenie ustne Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Protokół/ Karta oceny 
K_02 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Protokół/ Karta oceny 
K_03 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Protokół/ Karta oceny 
K_04 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Protokół/ Karta oceny 
K_05 Rozmowa sokratyczna Obserwacja Protokół/ Karta oceny 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Niedostateczny  
(W)  
Student nie ma podstawowej wiedzy o elementach formalnych pism procesowych.  
Student nie zna podstawowych tytułów nieważności małżeństwa.  
Student nie przedstawił żadnego pisma procesowego.  
(U)  
Student nie posiada podstawowej umiejętności w sporządzaniu pism procesowych.  
(K)  
Student nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.  
 
Dostateczny  
(W)  
Student ma podstawową wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.  
Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa.  
Student przedstawił zadane pisma procesowe, choć zawierały pewne braki formalne.  
(U)  
Student posiada podstawową umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.  
(K)  
Student ma na podstawowym poziomie przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej 
odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach 
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kościelnych.  
Student uzyskał minimalną frekwencję.  
 
Dobry  
(W)  
Student ma dobrą wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.  
Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do 
konkretnej sytuacji.  
Student przedstawił zadane pisma procesowe, które nie zawierały istotnych braków formalnych.  
(U)  
Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.  
(K)  
Student właściwie odnosi się do zasad etyki zawodowej co do akt sądowych, przy udzielaniu porad 
prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.  
Student miał dobrą frekwencję.  
 
Bardzo dobry  
(W)  
Student ma kompletną wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.  
Student zna wszystkie tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do 
konkretnej sytuacji.  
Student przedstawił zadane pisma procesowe, które sporządził ze szczególną starannością.  
(U)  
Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.  
(K)  
Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki zawodowej co do akt sądowych, przy 
udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.  
Student miał bardzo dobrą frekwencję. 

VII. Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

75 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus. AAS 75 (1983), pars II, 1-

317. 
2. Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa "Dignitas connubii”. 
3. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Mitis Iudex  Dominus Iesus" reformujący kanony 

Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 
15.08.2015, tłumaczenie polskie (Tarnów: Biblos, 2015). 

Literatura uzupełniająca 
1. Akta spraw o nieważność małżeństwa. 
2. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.  
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3. Komentarz do Instrukcji procesowej "Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007. 
 


