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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim 
Wschodzie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Legal status of Catholic communities in the 
Middle East 

Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów jednolite magisterskie 
Forma studiów niestacjonarne 
Dyscyplina prawo kanoniczne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

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

 
Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawy wiedzy z zakresu prawa 

wyznaniowego, islamskiego jaki i kanonicznego. Ponadto powinien mieć 
przyswojoną wiedzę z historii Kościoła powszechnego, jak i ogólną wiedzę 
z historii państw Bliskiego Wschodu; a także przejawiać zainteresowanie 
tematyką praw wewnętrznych krajów arabskich. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przedstawienie przedmiotu jako podstawy relacji Kościół katolicki – Islam z uwzględniającego 
zakres prawa wyznaniowego oraz szariatu, a także znaczenia wolności religijnej katolików w 
krajach arabskich.  
Przedstawienie roli Magisterium Kościoła i Konstytucji Krajów Arabskich wobec obecnej sytuacji 
katolików w obszarze państw uznających islamu, jako religię narodową. 
Praktyczne ukazanie i zastosowanie praw katolików wobec szariatu i prawa państwowego 
poszczególnych krajów arabskich oraz ich interpretacja dla lepszego zrozumienia współegzystencji. 
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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 ma wiedzę o podstawach prawa kanonicznego K2A_W03 
W_02 zna najnowsze badania z dziedziny prawa kanonicznego przy 

opracowywaniu prac naukowych 
K2A_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 potrafi wykorzystać terminologię z zakresu prawa 

kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych 
K2A_U02 

U_02 posiada zdolność zastosowania terminów prawnych w 
technikach komunikacji z wszystkimi grupami społecznymi 

K2A_U04 

U_03 potrafi wykorzystywać wiedzę w dyskusjach prawniczych, w 
kwestiach dotyczących relacji Kościoła do państwa lub innych 
związków wyznaniowych 

K2A_U07 

U_04 ma umiejętność publicznych wystąpień i przygotowania 
prezentacji z wykorzystaniem analizy norm z zakresu prawa 
kanonicznego  

K2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 jest wrażliwy na aktualne problemy, które rozwiązuje 

konfrontując z prawnikami i specjalistami z innych dziedzin 
K2A_K05 

K_02 podejmuje działania na rzecz dziedzictwa Kościoła K2A_K08 
 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Historia islamu 
2. Historia chrześcijaństwa na terenach Bliskiego Wschodu 
3. Prawo szariatu 
4. Prawo poszczególnych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie 
5. Relacja chrześcijanie - muzułmanie w dzisiejszych czasach 
6. Prawa muzułmanów w krajach demokratycznych 

 

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 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Test 

W_02 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Test/Sprawdzian pisemny 
U_02 Giełda pomysłów Przygotowanie projektu Raport z obserwacji 
U_03 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne 

Sprawdzian umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_04 Giełda pomysłów Przygotowanie projektu Raport z obserwacji 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

K_02 Dyskusja Referat Pliki z referatem 
 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 

Student, aby otrzymać ocenę pozytywna zobowiązany jest do uczestnictwa w wykładach. 
Nieobecności powinny być uzasadnione: zwolnienie lekarskie lub poświadczenie pracy na rzecz uczelni. 
Osoby posiadający ITS/IOS  zobowiązane są przedstawić formalny dokument podpisany przez dziekana 
oraz indywidualnie ustalić kwestie obecności i sposób zaliczenia przedmiotu (wykładu). 

Kryterium uzyskania oceny jest uczestnictwo oraz zaangażowanie studenta podczas wykładu. W 
zależności od stopnia uczestnictwa i zaangażowania studenta będzie zależała ostateczna ocena. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 
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