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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo kanonizacyjne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Canonization 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 dr Lidia Fiejdasz-Buczek 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 IV 3 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Wykład i ćwiczenia są obowiązkowe. Słuchacze winni dysponować ogólną 

wiedzą o procesie kanonicznym (materia przedmiotu dotyczy procesu 
specjalnego) oraz wiedzą teologiczną (z uwagi na przedmiot dowodzenia w 
postępowaniu kanonizacyjnym). 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1 - w zakresie wiedzy: prawo kanonizacyjne: instytucje prawa materialnego, historia procedury, 
prawo obowiązujące – faza diecezjalna procesu i postępowanie w Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych;  
C -2 w zakresie postaw: odpowiedzialne interpretowanie instytucji prawa kanonizacyjnego, 
twórcza postawa w przeżywaniu i przekazywaniu świadectwa błogosławionych i świętych, 
szczególnie w zakresie waloru eklezjalnego poszczególnych spraw;  
C -3 w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności dających kwalifikacje do pełnienia zadań 
postulatora, notariusza (także przez świeckich), promotora sprawiedliwości, sędziego 
delegowanego w procesach kanonizacyjnych; fachowego występowania w mediach, w 
przedmiotowych dyskusjach. 
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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 w zakresie rozszerzonym zna terminologię prawa 

kanonizacyjnego  
K2A_W01 

W_02 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, 
beatyfikacji i kanonizacji, waloru eklezjalnego sprawy i potrafi 
wyjaśnić rolę Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w tym 
przedmiocie  

K2A_W07 

W_03 Zna w zakresie pogłębionym akty legislacyjne i administracyjne 
oraz sposoby ich stosowania w procesie kanonizacyjnym 

K2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła 

legislacyjne i administracyjne prawa kanonizacyjnego oraz ich 
wzajemne relacje 

K2A_U01 

U_02 Umie stosować prawo w tzw. sprawach dawnych K2A_U03 
U_03 Posługując się zwrotami prawniczymi potrafi sprawnie 

wyjaśnić fazy postępowania kanonizacyjnego   
K2A_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Docenia znaczenie przykładu świętych i błogosławionych i ich 

roli w kształtowaniu postaw 
K2A_K03 

K_02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
Kościoła 

K2A_K08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wprowadzenie do przedmiotu: prezentacja tematyki, źródeł, literatury, form pracy, sposobu 
zaliczania, egzaminu  
Teologiczne i kanoniczne pojęcie świętości; miary i eklezjalny wymiar kanonizacji  
Kanonizacje w Kościele katolickim, prawosławnym, innych wspólnotach  
Pierwotne formy kanonizacji; kult prywatny a publiczny  
Interwencje papieży; kodyfikacje  
Geneza i struktura ustawodawstwa Jana Pawła II  
Faza diecezjalna procesu: wymogi wstępne; właściwość sądowa; trybunał i inne osoby w 
dochodzeniu diecezjalnym  
Dowody i dowodzenie w postępowaniu kanonizacyjnym  
Rozpoczęcie sprawy, procesu i sesja otwarcia  
Sesje robocze  
Proces rogatoryjny  
Biegli: kategorie, powołanie, zadania, opinie  
Rekognicja doczesnych szczątek Sługi Bożego  
Proces w sprawie udowodnienia cudu  
Postępowanie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych: kompetencje i struktura tejże  
Procedura w Kongregacji  
Akt papieski 
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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 konwencjonalny  Do uzupełnienia Do uzupełnienia 
W_02 Wykład konwersatoryjny Do uzupełnienia Do uzupełnienia 
W_03 Praca z tekstem  Sprawdzian pisemny Plik sprawdzianu 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Studium przypadku (case 

study)  
Do uzupełnienia Do uzupełnienia 

U_02 Ćwiczenie praktyczne Redakcja prośby 
postulatorskiej 

Plik z pracą 

U_03 Referat  Ocena wystąpienia Plik z referatem 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zdolność do 
samodzielnego myślenia, 
krytycznej oceny zjawisk, 
dyskusji  

Do uzupełnienia Do uzupełnienia 

K_02 Do uzupełnienia Do uzupełnienia Do uzupełnienia 
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład i ćwiczenia są obowiązkowe. Student może mieć jedną (2 godz.) nieusprawiedliwioną 
nieobecność podczas ćwiczeń. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby następuje na 
pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności (zwolnienia lekarskie). Inne 2 nieobecności (4 
godziny) na ćwiczeniach Student powinien zaliczyć na konsultacjach w terminie 1 tygodnia.  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin  
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 
2003, wyd. 2; Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.  
2. H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu 
dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 
2011; wyd. 2.  
3. O Sanctorum Mater, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008.  
4. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 
2010.  
5. Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, pod red. H. 
Misztala, Lublin 1993; RW KUL.  
6. Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, pod red. H. Misztala, W. Bara, Lublin-Tarnów 1999; 
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Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL; Biblos Tarnów.  
7. Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006.  
8. H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017. 
Literatura uzupełniająca 
1. W. Bar, Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, 
Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL, Lublin 2003.  
2. Religioni et scientiae, pod red. P. Stanisza, RW KUL, Lublin 2001.  
3. H. Misztal, W. Bar (ed.), Świętość kanonizowana według Jana Pawła II i Benedykta XVI, Katedra 
Prawa Kanonizacyjnego; Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu Lublin 2006.  
4. J. L. Gutiérrez, Studi sulle cause di canonizzazione, Giufré Editore, Milano 2005.  
5. H. Misztal, Le cause di canonizzazione. Storia e procedura, LEV, Citta del Vaticano 2005.  
6. Congregazione delle Cause dei Santi, Le cause dei santi. Sussidio per lo studio, a cura di V. 
Criscuolo, D. Ols, R.J. Sarno, LEV 2018. 
7. Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 
2009.  
8. W. Bar, Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej grupy męczenników, „Roczniki Nauk Prawnych”, 
23(2013), nr 4, ss. 79-90.  
9. „Świętość kanonizowana”, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza tomy: V, Zagadnienie 
cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym (Kraków 2010); VII: Sprawy dawne 
(Kraków 2011); VIII: Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa (Kraków 2012); XI: 
Kult relikwii (Kraków 2013); XIV: Kult prywatny (Kraków 2017). 
10. Las causas de canonización hoy. Teología y Derecho, a cura di R. Quintana Bescós, Scire, 
Barcelona 2003.  
11. Cannization. Theology, History, Process, Ottawa 2002.  
12. Pozycje wskazywane stosownie do tematyki; zwłaszcza z wykazu znajdującym się w 
podręczniku (poz. 1 literatury obowiązkowej, ss. 660-696). 

 


