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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ustrój hierarchiczny Kościoła 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Constitutional Church 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. Mirosław Sitarz, 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 - znajomość zagadnień z ogólnej metodologii nauk 

- zainteresowanie problematyką 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przygotowanie do samodzielnej pracy naukowo-badawczej 
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej 
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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 pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat kościelnego 

prawa konstytucyjnego (zarówno na płaszczyźnie Kościoła 
powszechnego, jak i partykularnego)  

K2A_W03 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 
obowiązujących w przygotowywaniu pracy magisterskiej  

K2A_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy 

poszczególnych instytucji prawa kanonicznego będących 
przedmiotem przygotowywanej pracy magisterskiej 

K2A_U02 

U_02 Potrafi w sposób spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, 
potrafi doszukiwać się ratio legis istnienia i funkcjonowania 
poszczególnych instytucji prawa powszechnego i 
partykularnego  

K2A_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych 

wynikających m.in. z tematyki przygotowanej pracy 
magisterskiej  

K2A_K02 

K_02 Jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad 
etycznych i moralnych wynikających także z wykonywanego 
zawodu 

K2A_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Nakreślenie zakresu badań dostosowanego do indywidualnych zainteresowań studenta 
2. Wybór tematu 
3. Zapoznanie studentów ze źródłami prawa i literaturą przedmiotu 
4. Organizacja badań własnych 
5. Wymagania stawiane pracom magisterskim: kryteria jakości merytorycznej, kryteria jakości 
edytorskiej 
6. Ułożenie planu pracy 
7. Redagowanie tekstu 
8. Prezentacja fragmentów pracy na seminarium 
9. Korekta pracy uwzględniająca opinie promotora i seminarzystów 
10. Redagowanie pracy magisterskiej 

 

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 Dyskusja Obserwacja Protokół 
W_02 Praca badawcza pod 

kierunkiem 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Wydruk - praca 
magisterska 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 
U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja Obserwacja Protokół 
K_02 Metoda obserwacji 

uczestniczącej 
Obserwacja Karta oceny 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie z seminarium otrzymuje Student, jeżeli: 

 uczestniczy  w zajęciach (dopuszczalne 4 nieusprawiedliwione nieobecności) 
 zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa kanonicznego, w szczególności z 

przedmiotów: prawoznawstwo, normy generalne, ustrój hierarchiczny Kościoła, kościelne 
prawo publiczne 

 czynnie uczestniczy w dyskusjach merytorycznych na seminarium 
 przedłożył wydruk pracy magisterskiej 
 potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów; potrafi 

czynnie i kreatywnie pracować w zespole, a nawet mu przewodniczyć i szukać najbardziej 
optymalnych rozwiązań dla zadanych kwestii oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać kazusy  

 utożsamia się z wartościami i celami realizowanymi przez Kościół 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 
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