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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia powszechnego prawa kanonicznego 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of the Common Canon Law 
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 hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 7 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość historii powszechnej i historii Kościoła w 

zarysie. 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie historycznych uwarunkowań 
stanowienia i funkcjonowania prawa kanonicznego oraz jego roli w zachowaniu dyscypliny 
społeczności Kościoła. 
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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 Zna poszczególne etapy kształtowania się prawa 

kanonicznego 
K2A_W02 

W_02 Zna mechanizmy stanowienia prawa kanonicznego K2A_W03 
W_03 Zna zbiory prawa kanonicznego K2A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wyjaśnić wzajemne zależności pomiędzy 

zbiorami i mechanizm rewizji prawa kanonicznego 
K2A_U01 

U_02 Potrafi ukazać wpływ uwarunkowań zewnętrznych 
na tworzenie prawa kanonicznego 

K2A_U03 

U_03 Potrafi posługiwać się zbiorami i identyfikować w 
nich poszczególne normy 

K2A_U08 

U_04 W relacji do zagadnień historii powszechnej i historii 
Kościoła potrafi ukazać wzajemny wpływ i zależności 

K2A_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Ma pogłębioną świadomość roli nauki historii dla 

uwarunkowań współczesnych 
K2A_K03 

K_02 Jest gotowy do podejmowania profesjonalnych 
działań indywidualnych i zespołowych w zakresie 
historii prawa kanonicznego 

K2A_K06 

K_03 Docenia znaczenie historii prawa kanonicznego w 
funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w 
zachowywaniu porządku tej społeczności w 
wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego 
ukierunkowanie na zbawienie człowieka 

K2A_K07 

K_04 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach 

K2A_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Historia Powszechnego Prawa Kanonicznego zawiera w swoim programie Fontes exsistendi i 
Fontes cognoscendi. Fontes exsistendi obejmują źródła istnienia prawa kanonicznego, źródła 
materialne. Fontes cognoscendi zawierają źródła poznania, źródła formalne.  

 

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 Kolokwium Ocenione kolokwium 
W_02 Analiza tekstu Kolokwium Ocenione kolokwium 
W_03 Analiza tekstu Kolokwium Ocenione kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza zbioru Referat Plik z referatem 
U_02 Analiza zbioru Referat Plik z referatem 
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U_03 Analiza zbioru Referat Plik z referatem 
U_04 Analiza zbioru Referat Plik z referatem 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Analiza źródła 

historycznego 
Egzamin Oceniony tekst pracy 

pisemnej 
K_02 Analiza źródła 

historycznego 
Egzamin Oceniony tekst pracy 

pisemnej 
K_03 Analiza źródła 

historycznego 
Egzamin Oceniony tekst pracy 

pisemnej 
K_04 Analiza źródła 

historycznego 
Egzamin Oceniony tekst pracy 

pisemnej 
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Dost 50 %, db 75 %, bdb 100 odpowiednio do liczby pytań. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

150 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
W. Góralski, P. Hemperek, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Historia źródeł i nauki 
prawa kanonicznego, t. I, cz. 1, Lublin 1995. 
Literatura uzupełniająca 
I. SUBERA, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, wyd. 2, Warszawa 1977.  
A. VAN HOVE, Commentarium Lovaniensae in Codicem iuris canonici, t. I, Mechliniae-Romae 1928. 

 
 


