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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pozasakramentalne akty kultu Bożego oraz 
czasy i miejsca święte 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Do uzupełnienia 
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 Lidia Fiejdasz-Buczek 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 VIII 6 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne W1 - Umiejętność posługiwania się terminologią prawa kanonicznego;  

W2 - Rozumienie podstawowych pojęć z części II i III Księgi IV KPK z 1983 
r. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - poznanie prawa materialnego dotyczącego pozasakramentalnych aktów kultu Bożego oraz 
miejsc i czasów świętych 
C2 - umiejętność posługiwania się właściwą terminologią 
C3 - kształtowanie krytycznego myślenia, analizowanie i ocena informacji, wyrabianie niezbędnych 
umiejętności do aktywnego udziału w dyskusjach i właściwej ocenie problemu 
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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 dysponuje poszerzoną wiedzą w zakresie podstaw 

teologicznych i prawnych sakramentaliów, liturgii godzin, 
pogrzebu kościelnego, kultu świętych obrazów i relikwii, ślubu 
i przysięgi oraz miejsc i czasów świętych 

K2A_W07 

W_02 Student w zakresie pogłębionym zna akty normatywne 
dotyczące przedmiotu 

K2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student umie wskazać źródła prawa powszechnego i 

partykularnego oraz wyjaśnić ich wzajemne relacje 
K2A_U01 

U_02 Student umie interpretować i stosować prawo dotyczące 
pozasakramentalnych aktów kultu Bożego oraz czasów i miejsc 
świętych 

K2A_U03 

U_03 Posługując się zwrotami prawniczymi student potrafi sprawnie 
komunikować się ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z 
odbiorcami spoza grona specjalistów 

K2A_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student docenia rolę prawa kanonicznego w funkcjonowaniu 

społeczności Kościoła w wymiarze ziemskim ukierunkowanym 
przede wszystkim na zbawienie człowieka  

K2A_K03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 
1) Sakramentalia 
2) Poświęcenia 
3) Błogosławieństwa 
4) Egzorcyzmy  
5) Szafarz sakramentaliów  
6) Liturgia Godzin  
7) Pogrzeb kościelny  
8) Kult świętych  
9) Kult obrazów  
10) Kult relikwii  
11) Ślub  
12) Przysięga  
13) Miejsca święte: kościoły, kaplice, sanktuaria, ołtarze, cmentarze  
14) Czasy święte – Dni świąteczne  
15) Dni Pokuty 

 

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 konwencjonalny  Do uzupełnienia Do uzupełnienia 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

W_02 Wykład konwersatoryjny Do uzupełnienia Do uzupełnienia 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu źródłowego, 
aktu normatywnego 

Analiza tekstu źródłowego, 
aktu normatywnego 

Sprawdzian pisemny 

U_02 Studium przypadku (case 
study) 

Rozwiązanie kazusu Do uzupełnienia 

U_03 Do uzupełnienia Do uzupełnienia Do uzupełnienia 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zdolność do 
samodzielnego myślenia i 
krytycznej oceny zjawisk 

Do uzupełnienia Do uzupełnienia 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład jest obowiązkowy. Poza obecnością i aktywnością na wykładzie (udział w dyskusji na podstawie 
zadanych do przeczytania tekstów) zaliczenie przedmiotu wymaga opanowania treści przekazanych w 
czasie wykładu oraz podczas studiowania źródeł i literatury wskazanych przez wykładowcę. Sposób 
weryfikacji pracy własnej studenta: udział w dyskusji, zreferowanie zagadnienia, rozwiązywanie 
kazusów; egzamin końcowy: część pisemna (test, pytana jedno i wielokrotnego wyboru, pytanie 
otwarte), część ustna, (1/3 oceny stanowi aktywność na zajęciach w tym obecności, terminowe 
wykonywanie zadań).     

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin  
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

125 
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