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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Normy o chrześcijanach 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Norms about Christian Faithful 
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 dr Anna Słowikowska 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

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

 
Wymagania wstępne 1. Znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w 
Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 204-329 
2. Zapoznanie studentów ze źródłami prawa dotyczącymi podstawowych obowiązków i praw wiernych 
chrześcijan świeckich i duchownych w Kościele oraz sposobami stowarzyszania się wiernych chrześcijan 
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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 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie godności człowieka, 

zasad równości i pluralizmu funkcji sprawowanych w Kościele, 
apostolstwa, moralności chrześcijańskiej, uczestnictwa katolików w 
życiu publicznym, funkcjonowania i organizacji seminarium 
duchownego i stowarzyszeń wiernych, w szczególności w odniesieniu 
do przepisów regulujących tematykę norm o chrześcijanach, tj. kan. 
204-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

K2A_W07 

W_02 Student zna akty normatywne dotyczące norm o chrześcijanach oraz 
wie, które z nich może aplikować w odniesieniu do poszczególnych 
grup wiernych w Kościele 

K2A_W09 

W_03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych 
poszczególnych stanów życia w Kościele oraz obowiązków i 
uprawnień właściwych wszystkim wiernym, wiernym świeckim i 
duchownym 

K2A_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student potrafi wskazać i wyjaśnić źródła prawa regulujące normy o 

chrześcijanach, a także ich wzajemne relacje w kontekście specyfiki 
dyscypliny prawa kanonicznego w odniesieniu do podstaw 
teologicznych i prawnych poszczególnych obowiązków i praw 
wiernych 

K2A_U01 

U_02 Student posiada umiejętność prawidłowej analizy stanu faktycznego 
i prawnego w zakresie statusu prawnego poszczególnych grup 
wiernych w Kościele, co umożliwia mu dostrzeżenie potrzeby 
wypracowania nowych regulacji w celu ochrony ich uprawnień 

K2A_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student docenia znaczenie przysługujących mu fundamentalnych i 

podmiotowych praw w Kościele, własną rolę w zachowywaniu 
porządku tej społeczności zarówno w wymiarze doczesnym, jak i w 
ukierunkowaniu na salus animarum 

K2A_K03 

K_02 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z 
przedmiotu, co pozwala mu kształtować własną oraz wspólnotową 
odpowiedzialność za Kościół, którego jest członkiem 

K2A_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych  
2. Obowiązki i prawa wiernych świeckich  
3. Kształcenie duchowieństwa  
4. Inkardynacja duchownych  
5. Obowiązki i prawa duchownych  
6. Utrata stanu duchownego  
7. Prałatury personalne  
8. Stowarzyszenia wiernych: publiczne oraz prywatne  
9. Normy dotyczące stowarzyszeń wiernych 
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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 problemowy Egzamin Protokół 
W_02 Praca z tekstem Egzamin Protokół 
W_03 Dyskusja Obserwacja Karta oceny aktywności 

uwzględniana w ocenie 
końcowej przy egzaminie 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Egzamin Protokół 
U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny aktywności 

uwzględniana w ocenie 
końcowej przy egzaminie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny aktywności 

uwzględniana w ocenie 
końcowej przy egzaminie 

K_02 Rozmowa sokratyczna Egzamin Protokół 
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna  
(W) – Student nie zna przepisów dotyczących norm o chrześcijanach i nie wie, co stanowi ich źródła 
(U) – Student nie angażuje się w proces aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków 
związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka 
Bożego  
(K) – Student nie utożsamia się z wartościami głoszonymi i realizowanymi przez Kościół 
 
Ocena dostateczna  
(W) – Student zna wybrane przepisy dotyczące norm o chrześcijanach 
(U) – Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu niektórych przepisów prawnych 
regulujących problematykę norm o chrześcijanach w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i 
obowiązków związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele  
(K) – Student ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła oraz szacunek do 
obowiązków i praw nabytych wraz z przyjęciem chrztu świętego 
 
Ocena dobra  
(W) – Student zna większość przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 204-329) 
oraz niektóre inne uregulowania prawa powszechnego i partykularnego 
(U) – Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów prawnych regulujących 
problematykę norm o chrześcijanach, w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków 
związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele 
(K) – Student ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła oraz szacunek do 
obowiązków i praw nabytych wraz z przyjęciem chrztu świętego 
 
Ocena bardzo dobra  
(W) – Student zna przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (kan. 204-329) oraz większość 
wymaganych regulacji zawartych w źródłach prawa powszechnego i partykularnego 
(U) – Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów prawnych regulujących 
problematykę norm o chrześcijanach w celu aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania praw i obowiązków 
związanych z uzyskaniem podmiotowości prawnej w Kościele przysługującej po nabyciu godności dziecka 
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Bożego  
(K) – Student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła oraz szacunek 
do obowiązków i praw, nabytych wraz z przyjęciem chrztu świętego 
 

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 
Źródła prawa 
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-
317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, 
Poznań: Pallottinum 1984, kan. 204-329. 
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