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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Teoria i filozofia prawa 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theory and philosophy of law 
Kierunek studiów  prawo kanoniczne 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne  
Dyscyplina nauki prawne 
Język wykładowy polski 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Jadwiga potrzeszcz, prof. KUL 

 
Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 6 
konwersatorium   
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

 
Wymagania wstępne Wykład przeznaczony jest dla studentów prawa kanonicznego. Studenci 

powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz 
etyki prawniczej. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Dostarczenie studentom wiedzy o miejscu i znaczeniu teorii i filozofii prawa w systemie nauk 
prawnych oraz relacji do tych nauk. 
Zapoznanie studentów z terminologią prawniczą z zakresu teorii i filozofii prawa oraz wyjaśnienie 
pojęcia prawa i zjawisk prawnych. 
Dostarczenie studentom podstaw teoretyczno-filozoficznych do studiów w zakresie prawa, a w 
szczególności wyjaśnienie tak podstawowych dla prawnika pojęć jak np.: pojęcie i istota samego 
prawa z uwzględnieniem teorii prawa pozytywnego i prawa naturalnego, sprawiedliwość i jej 
różnorodne rodzaje, godność człowieka, jego wolność i równość wobec prawa, bezpieczeństwo 
prawne, dobro wspólne, demokratyczne państwo prawa, moc wiążąca prawa. 
Wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego traktowania problemów prawnych w 
praktyce zawodowej. 
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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 zna w zakresie rozszerzonym terminologię teorii i 

filozofii prawa, potrafi wyjaśnić tak podstawowe dla prawnika 
pojęcia, jak np.: pojęcie i istota samego prawa z uwzględnieniem 
teorii prawa pozytywnego i prawa naturalnego; sprawiedliwość i 
jej różnorodne rodzaje; godność człowieka, jego wolność i 
równość wobec prawa; bezpieczeństwo prawne; dobro wspólne; 
demokratyczne państwo prawa; moc wiążąca prawa. Potrafi 
zastosować tę terminologię  w prawie kanonicznym oraz w 
innych pokrewnych dyscyplinach. 

K2A_W01 
 

W_02 Student zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady 
stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni 
prawnych i sposoby interpretacji prawa. 

K2A_W04 
 

W_03 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Biblii, 
dokumentów Magisterium Kościoła, światopoglądu 
chrześcijańskiego, wychowania katolickiego, moralności 
chrześcijańskiej, godności człowieka.  

K2A_W06 
 

W_04 Student ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do 
państwa i świeckich systemów prawnych. 

K2A_W08 

W_05 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w 
wykonywaniu zawodów prawniczych. 

K2A_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów 

prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych 
technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak 
też z odbiorcami spoza grona specjalistów. 

K2A_U04 

U_02 Student 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 prawniczych, korzystając z 
dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin 
naukowych. 

K2A_U05 

U_03 Student posiada pogłębioną umiejętność prezentowania 
własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i 
sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, 
przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce 
zasady etyki zawodowej.  

K2A_U06 

U_04 Student potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę 
teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na 
temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła 
do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia 
społecznego, gospodarczego i politycznego. 

K2A_U07 

U_05 Student posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego 
się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego 
rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi 

K2A_U09 
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metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, 
kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań. 

U_06 Student potrafi twórczo animować prace nad własnym 
rozwojem, a także planować działania na przyszłość wraz z 
ukierunkowywaniem innych w tym zakresie oraz nawiązywać 
dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i 
rozwiązań praktycznych. 

K2A_U10 

U_07 Student potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność 
nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę 
podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu. 

K2A_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 
 

Student jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego. 

K2A_K01 

K_02 Student rozpoznaje problemy społeczne, bezprawne 
zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując 
się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są 
specjalistami w dyscyplinie prawo kanoniczne, aktywnie 
uczestniczy w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, 
poszerzając zakres swoich kompetencji. 

K2A_K05 
 

K_03 Student odznacza się odpowiedzialnością za własne 
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone 
działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, 
dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w 
środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób 
obserwujących jego pracę. 

K2A_K06 
 

K_04 Student 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 

 

Na wykładzie studenci najpierw zapoznają się ze specyfiką filozofii prawa jako nauki, poznają relacje 
filozofii prawa do prawa pozytywnego a także do nauk pokrewnych, jak np. socjologia prawa, 
jurysprudencja, teoria prawa, logika prawnicza, historia doktryn politycznych i prawnych. Następnie 
w ujęciu chronologicznym poznają kształtowanie się poglądów na państwo i prawo ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji pomiędzy systemem władzy w państwie a koncepcjami prawa i 
sprawiedliwości. Powyższe zagadnienia historii filozofii prawa stanowią podstawę do rozważań 
funkcjonowania prawa w społeczeństwie i państwie. W szczególności rozważane są relacje pomiędzy 
prawem a szeroko rozumianą rzeczywistością, relacje prawa i sprawiedliwości w życiu społecznym, 
miejsce porządku prawnego w porządku społecznym, relacje porządku prawnego i państwa jako 
organizacji politycznej, pojęcie ideologii oraz relacje prawa i ideologii, relacje prawa i polityki a także 
rodzaje moralności oraz relacje prawa i moralności. Po dokonaniu swoistej analizy zjawiska prawa w 
kontekście innych zjawisk kulturowych i społecznych, następuje usystematyzowanie twierdzeń o 
prawie z punktu widzenia jego ontologicznych i antropologiczno-kulturowych uwarunkowań. 
Następnie omawiane są zagadnienia aksjologii prawa, a mianowicie: teorie i pojęcie wartości, 
społeczny porządek wartości oraz jego relacja do prawa, szczególnie w społeczeństwie otwartym, 
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gdzie występuje pluralizm wartości. Studenci poznają także czynniki realne i idealne w procesie 
dochodzenia do słusznego prawa, którymi są: z jednej strony natura rzeczy, z drugiej zaś idea prawa, 
na którą składają się wartości dochodzące do głosu w procesie pozytywizacji prawa, a mianowicie: 
sprawiedliwość i słuszność, celowość prawa i bezpieczeństwo prawne. Ostatecznym celem prawa jest 
służba etycznej wartości dobra wspólnego, dlatego też istotnym zagadnieniem omawianym na 
wykładzie jest pojęcie dobra wspólnego, zarówno jako kategorii normatywnej, jak i aksjologicznej. 
Treści programowe przedmiotu obejmują:  
Wprowadzenie: Co to jest filozofia prawa? Świat realny i świat nauki; Nauka a filozofia prawa jako 
metafizyka; Filozofia prawa a prawo pozytywne; Specyfika filozofii prawa jako nauki; Termin „filozofia 
prawa”; Systematyzacja filozofii prawa; Socjologia prawa; Jurysprudencja; Teoria prawa i inne nauki 
pomocnicze; Historia myśli prawnej: Pojęcie prawa w mitologii greckiej; Koncepcja prawa sofistów; 
Sokratesa poglądy o prawie; Platona nauka o państwie i o prawie; Arystotelesa teoria prawa i państwa; 
Prawo naturalne stoików; Chrześcijańska myśl prawna (charakterystyka epoki); Św. Augustyna nauka 
o prawie i o państwie; Tomasza z Akwinu filozofia prawa i państwa; Nauka Lutra o państwie i o prawie; 
Prawo naturalne Hugo Grocjusza; Teoria umowy społecznej Thomasa Hobbesa;  
Poglądy Samuela Pufendorfa; Rozdział prawa i moralności Chrystiana Thomasiusa; Stan natury i 
umowa społeczna Johna Locke’a; Duch prawa Charlesa Louisa de Montesquieu; Umowa społeczna 
Jean-Jacquesa Rousseau; Immanuela Kanta nauka o państwie i prawie; Ewolucja poglądów Joanna 
Gotlieba Fichtego; Filozofia prawa i państwa Georgia Wilhelma Friedricha Hegla; Teoria prawa 
historycznej szkoły prawa; Teoria prawa pozytywizmu filozoficznego; Teoria prawa pozytywizmu 
legalnego; Teoria prawa neokantyzmu; Teoria prawa Gustawa Radbrucha; Czysta teoria prawa Hansa 
Kelsena; Analiza prawa: Pozytywność prawa; Normatywność prawa; Historyczność prawa; Przymus 
prawny; Prawo a rzeczywistość; Prawo a sprawiedliwość; Porządek prawny a porządek społeczny: 1) 
porządek społeczny; 2) porządek prawny jako społeczny porządek norm; 3) zadanie prawa w 
społeczeństwie. Prawo a państwo: 1) Struktura podstawowa wspólnoty; 2) Państwowa wspólnota 
prawa; 3) Relacje państwa i prawa; 4) Stosunek religii do państwa i do prawa. Prawo a ideologia: 1) 
Pojęcie ideologii; 2) Relacja prawa i ideologii. Prawo a polityka: 1) Istotne elementy polityki; 2) Relacje 
prawa i polityki; 3) Związki prawa i polityki; 4) Funkcjonalny związek prawa i polityki; 5) Dynamika 
relacji prawa i polityki. Prawo a moralność: 1) Rodzaje moralności; 2) Relacje prawa i moralności. 
Synteza prawa: Prawo w porządku bytu świata; Prawo jako byt relacyjny; Ontologiczne i 
antropologiczno-kulturowe uwarunkowania prawa; Prawo i wartość: 1) Teorie wartości; 2) Pojęcie 
wartości; 3) Społeczny porządek wartości; 4) Relacja porządku wartości do prawa. Natura rzeczy; 
Znaczenie idei prawa; Sprawiedliwość; Słuszność w prawie; Celowość prawa;  
Bezpieczeństwo prawne; Polaryzacja idei prawa; Dobro wspólne; Rozważanie indywidualizujące i 
uogólniające ; Typ i indywidualność w prawie: 1) Wyróżnianie typów; 2) Indywidualność w prawie; 3) 
Polaryzacja typu i indywidualności. Teorie pozytywizmu prawnego: 1) Pojęcie pozytywizmu prawnego; 
2) Pozytywizm racjonalistyczny; 3) Pozytywizm naturalistyczny; 4) Socjologiczny pozytywizm prawny; 
5) Psychologiczny pozytywizm prawny; 6) Teleologiczny pozytywizm prawny; 7) Pozytywizm 
normatywny; 8) Pozytywizm legalny. Teorie prawa naturalnego: 1) Pojęcie prawa naturalnego; 2) 
Różnorodność teorii prawa naturalnego; 3) Teorie absolutnego prawa naturalnego; 4) Teoria prawa 
rozumu; 5) Neotomistyczna teoria prawa naturalnego; 6) Teoria prawa naturalnego o zmiennej treści; 
7) Systematyzacja teorii prawa naturalnego. Moc wiążąca prawa: 1) Pojęcie mocy wiążącej prawa; 2) 
Teorie mocy wiążącej prawa; 3) Etos prawny. 

 
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  Praca pisemna Protokół 
W_02 Wykład konwencjonalny  Praca pisemna Protokół 
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W_03 Wykład konwencjonalny  Praca pisemna Protokół 
W_04 Wykład konwencjonalny Praca pisemna Protokół 
W_05 Praca z tekstem  Praca pisemna Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Protokół  

U_02 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół  

U_03 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół  

U_04 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół  

U_05 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół  

U_06 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół  

U_07 Dyskusja  Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 
 

Metoda obserwacji 
uczestniczącej  

Obserwacja Protokół  

K_02 
 

Metoda obserwacji 
uczestniczącej  

Obserwacja Protokół  

K_03 
 

Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Protokół  

K_04 
 

Metoda obserwacji 
uczestniczącej  

Obserwacja Protokół  

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 
 
Studenci rozwiązują test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań. Za każdą 
prawidłową odpowiedź uzyskują jeden punkt. Oceny wystawiane są według następującej 
punktacji: 20-19 – 5.0; 18-17 – 4.5; 16-15 – 4.0; 14-13 – 3.5; 12-10 – 3.0; 9 i mniej – 2.0. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

140 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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