
KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law of religious and ecclesiastical patrimonial 

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. Ambroży Skorupa, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium 60 VII, VIII 
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Studenci powinni znać strukturę ludu Bożego, rolę osób konsekrowanych 

w Kościele oraz specyfikę różnych form życia konsekrowanego i 
wynikających  z tego specyficznych regulacji. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie studentów do przeprowadzenia kwerendy materiału. 
Przygotowanie studentów do konstruowania i redagowania osiągnięć naukowych. 

 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 



W_01 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 
przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego 

K2A_W03 

W_02 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych 
badań w dziedzinie prawa zakonnego, redagowania pracy 
naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych 
obowiązujących w nauce 

K2A_W05 

W_03 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 
obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu 
zawodów prawniczych 

K2A_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy 

prawa kanonicznego i własnego instytutów zakonnych w 
relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne 
opinie 

K2A_U02 

U_02 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać 
się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania 
rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy 
dotyczące zagadnień prawa zakonnego, korzystając z dorobku 
prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin 
naukowych 

K2A_U05 

U_03 samodzielnie ocenia sytuację osób konsekrowanych oraz 
instytutów z uwzględnieniem przepisów prawa kanonicznego 

K2A_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego studiowania 
dokumentów i literatury związanej z prawem zakonnym 

K2A_K01 

K_02 analizując sytuację Kościoła, rozumie potrzebę nieustannego 
rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych z prawa 
zakonnego 

K2A_K02 

K_03 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 
sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu 
prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych 
dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych 
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości 

K2A_K07 

 
 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Pochodzenie życia konsekrowanego   
Rodzaje instytutów życia konsekrowanego   
Kompetentna władza do erygowania instytutu życia konsekrowanego   
Kompetentna władza do interpretacji rad ewangelicznych   
Egzempcja   
Autonomia 
Zależność instytutów życia konsekrowanego od Stolicy Apostolskiej   
Zależność instytutów życia konsekrowanego od biskupa diecezjalnego   
Prawo własne instytutów życia konsekrowanego   
Władza przełożonych i kapituł   
Przyjęcie do instytutu życia konsekrowanego iżk   
Rady ewangeliczne   
Dom zakonny – określenie oraz istotne elementy   



Warunki ważnej erekcji domu zakonnego   
Skutki prawne pisemnej zgody biskupa diecezjalnego   
Warunki godziwej erekcji domu zakonnego   
Zniesienie domu zakonnego  
Urząd przełożonego   
Przełożeni wyżsi – określenie   
Prowincja zakonna   
Najwyższy przełożony – powierzenie urzędu i zakres władzy   
Obowiązki przełożonych  
Powierzenie urzędu przełożonego   
Warunki nominacji   
Powierzenie urzędu po wyborze   
Sakrament pokuty w instytutach zakonnych   
Kapituła generalna – określenie   
Zadania kapituły generalnej  
Skład kapituły generalnej   
Inne kapituły   
Organy uczestnictwa i konsultacji   
Warunki ważnego przyjęcie do nowicjatu   
Przyjęcie do nowicjatu – kompetentna władza   
Przyjmowanie duchownych diecezjalnych   
Dokumenty wymagane przed przyjęciem do nowicjatu   
Formacja w nowicjacie – czas trwania  
Formacja w nowicjacie- miejsce   
Istotne elementy profesji zakonnej   
Podział profesji zakonnej   
Warunki ważnej profesji czasowej   
Warunki ważnej profesji wieczystej   
Cel formacji zakonnej   
Obowiązki duchowe zakonników   
Obowiązek przebywania z domu zakonnym   
Klauzura zakonna – określenie i jej rodzaje   
Apostolstwo instytutów   
Zależność osób zakonnych od biskupów   
Zależność od władzy przełożonego   
Istotne elementy apostolstwa zakonników   
Powierzenie zakonnikowi urzędu diecezjalnego   
Przejście do innego instytutu – kompetencje i zadania władzy zakonnej   
Zmiana formy życia konsekrowanego  
Próba wstępna – czas trwania   
Eksklaustracja – pojęcie i jej rodzaje   
Kompetencje władzy zakonnej w wydaniu indultu eksklaustracyjnego   
Kompetencje władzy kościelnej w nałożeniu dekretu eksklaustracyjnego  
Skutki prawne eksklaustracji  
Opuszczenie instytutu po profesji czasowej   
Opuszczenie instytutu po profesji wieczystej   
Indult odejścia dla osób duchownych członków instytutu  
Rodzaje wydalenie   
Wydalenie ipso facto   
Wydalenie obligatoryjne   
Wydalenie fakultatywne   
Prawa zakonnika oskarżonego   



Warunki ważnego dekretu wydalającego   
Skutki prawne dekretu wydalającego  
Wydalenie z domu zakonnego  
Konferencje wyższych przełożonych  
Geneza instytutów świeckich   
Kanoniczna aprobata instytutów świeckich  
Istotne elementy instytutów świeckich  
Konsekracja w instytutach świeckich  
Apostolstwo w instytutach świeckich  
Świeckość w instytutach świeckich   
Inkardynacja duchownych członków instytutów świeckich   
Obowiązki członków instytutów świeckich   
Prawo własne w instytutach świeckich   
Święte więzy w instytutach świeckich  
Prawo dopuszczania do instytutu świeckiego   
Próba wstępna – warunki ważnego dopuszczenie   
Cel i czas trwania próby wstępnej   
Czasowe włączenie, minimalny czas trwania   
Włączenie definitywne   
Opuszczenie instytutu świeckiego   
Określenie stowarzyszenia życia apostolskiego   
Erekcja domu stowarzyszenia życia apostolskiego   
Zarząd stowarzyszenia   
Włączenie do stowarzyszenia i jego skutki   
Odejście ze stowarzyszenia 
Do powyższych dochodzą najnowsze zagadnienia podejmowane w nauce Kościoła oraz w 
literaturze 

 

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 Praca pod kierunkiem  

 
Przedstawienie 
przygotowanego 
zagadnienia w grupie 

protokół 
 

W_02 Dyskusja  
 

Sprawdzenie znajomości 
tematu 

Praca magisterska 

W_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem (praca 
seminaryjna  

Sprawdzenie umiejętności 
szczegółowej znajomości 
tematu 

Przedstawienie referatu 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Ćwiczenia praktyczne prezentacja Oceniony tekst pracy 

pisemnej  
U_02 Metoda problemowa Prezentowanie efektów  Przedstawienie 

pisemnego tekstu 
U_03 Metoda projektu  Prezentacja  Przedstawienie tekstu  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Metoda projektu Prezentacja wyników w 

grupie 
Tekst drukowany lub na 
nośniku 



K_02 Dyskusja prezentacja  Ocenione kolokwium  
K_03 Metoda problemowa Przygotowanie projektu Ocena pisemnego tekstu 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 

ocena niedostateczna: 
1. Nieumiejętność opracowania jakiejkolwiek formy prezentacji; 
ocena dostateczna 
1. Przedstawienie merytoryczne każdej z form w wyczerpującym zakresie merytorycznym 
ocena dobra 
przedstawienie opracowanego tematu w każdej formie (dyskusja, referat, recenzja) ze znajomością 
aktualnych źródeł i bibliografii 
ocena bardzo dobra: 
przedstawienie w przygotowanego tematu z uwzględnieniem znanego dorobku naukowego z 
dodaniem własnych przemyśleń 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 50 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Dokumenty Kościoła i literatura związana z opracowywanym  tematem. 

 
 

 


