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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Normy generalne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim General Norms 
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 Adam Kaczor 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 50 I, II 10 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne - znajomość zagadnień z zakresu historii prawa kościelnego i 

powszechnego 
- umiejętność umiejscowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego w historii 
prawa kościelnego prawa świeckiego na gruncie odbytych już wykładów  
- ogólna znajomość instytucji prawa rzymskiego 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla norm 
generalnych prawa kanonicznego (Księga I KPK). Zdobędzie wiedzę w odniesieniu do funkcji 
znaczenia norm generalnych dla całego Kodeksu Prawa Kanonicznego.  
Student zdobędzie praktyczną umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania norm prawnych i 
instytucji typowych tylko dla Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz umiejętność sprawnego 
wykorzystania tej wiedzy w dalszym studium KPK. 
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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 w zakresie pogłębionym i rozumie terminologię prawniczą 

z zakresu norm generalnych i potrafi ją aplikować w 
pokrewnych dyscyplinach 

K2A_W01 

W_02 zna podstawowe cechy i funkcje norm generalnych i rozumie 
zasady ich funkcjonowania; ma wiedzę o podmiotach 
podlegających prawu kanonicznemu 

K2A_W04 

W_03 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o instytucjach 
prawa kanonicznego w ramach norm generalnych oraz 
pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji; zna 
i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji 

K2A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 potrafi analizować zjawiska prawne z zakresu norm 

generalnych, w relacji do procesów zachodzących w 
społeczności Kościoła  

K2A_U03 

U_02 posługuje się specjalistycznym językiem prawnym 
charakterystycznym dla norm generalnych oraz porozumiewa 
się ze specjalistami z zakresu prawa kanonicznego, jak i 
odbiorcami spoza grona specjalistów 

K2A_U04 

U_03 porozumiewa się specjalistyczną terminologią prawną z 
zakresu norm generalnych, w języku polskim i obcym zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu 
Kształcenia Językowego na poziomie B2+ 

K2A_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 kształtuje poziom swojej wiedzy i umiejętności z zakresu norm 

generalnych, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania się i 
pogłębiania kompetencji profesjonalnych 

K2A_K01 

K_02 docenia znaczenie zjawisk prawnych z zakresu norm 
generalnych w funkcjonowaniu oraz ich rolę w 
normalizowaniu społeczności Kościoła 

K2A_K03 

K_03 identyfikuje się z misją Kościoła, aktywnie uczestniczy w 
zadaniach realizowanych przez Kościół w praktyce, poprzez 
zastosowanie wiedzy z zakresu norm generalnych w pracy 
diecezjalnej 

K2A_K04 

 
IV. Opis przedmiotu / treści programowe 

Przedmiotem zajęć są podstawowe pojęcia z zakresu norm generalnych znajdujących się w 
Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.  

1. Wprowadzenie ogólne, także historyczne do wykładu.  
2. Ustawy kościelne i interpretacja prawa. 
3. Zwyczaj prawny w Kościele.  
4. Dekrety ogólne oraz instrukcje.  
5. Poszczególne akty administracyjne.  
6. Statuty i przepisy porządkowe.  
7. Osoby fizyczne i prawne.  
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8. Akty prawne.  
9. Władza rządzenia.  
10. Urzędy kościelne.  
11. Przedawnienie.  
12. Obliczanie czasu. 

 

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, praca z tekstem egzamin ustny protokół 
W_02 wykład, praca z tekstem egzamin ustny protokół 
W_03 wykład, praca z tekstem egzamin ustny protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 dyskusja kolokwium uzupełnione i ocenione 

kolokwium 
U_02 dyskusja kolokwium uzupełnione i ocenione 

kolokwium 
U_03 dyskusja kolokwium uzupełnione i ocenione 

kolokwium 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja referat wydruk 
K_02 dyskusja referat wydruk 
K_03 dyskusja referat wydruk 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny w formie 7 pytań obejmujących całość materiału Księgi I Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co 
najmniej 4 pytania. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

200 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku. 
2. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
3. Kodeks Prawa Kanonicznego, Wyd. Pallottinum, Poznań 1984.  
4. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wyd. Gaudium, Lublin 2002.  
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5. M. Sitarz, W. Kacprzyk, Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł. Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2006.  

6. J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom I; Księga I, 
Normy ogólne. Wyd. Pallottinum, Poznań 2003.  

7. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T.I: Zagadnienia wstępne i 
normy ogólne. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985.  

8. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego. T.I, Akademia Teologii Katolickiej 
Warszawa 1985.  

Literatura uzupełniająca 
1. Notatki z wykładów norm generalnych.  
2. Pozakodeksowe źródła prawa kościelnego. 
3. Bieżące numery Acta Apostolicae Sedis.  
4. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania 

hiszpańskiego. Red. P. Majer, Kraków 2011, s. 39-198. 
5. Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Red. K. Lüdicke, Bd. I: Allgemeine 

Normen, Münster 1984. 
 
 


