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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_23 

1. Liczba punktów ECTS: 5 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 

Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-

5) 

r1_23_1 
Student ma porządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania małżeństwa i rodziny 
w świetle cywilnego prawa rodzinnego i prawa kanonicznego małżeńskiego oraz wiedzę z zakresu nauki Kościoła katolickiego 
na temat jedności, nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa. 

R1A_W2 
R1A_W4 

R1A_W13 
R1A_W15 

2 
1 
5 
2 

r1_23_2 Student ma umiejętność prawidłowego wyboru źródła i interpretacji przepisów prawa, w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej 
małżeństwa i rodziny. 

R1A_U1  
R1A_U6 
R1A_U7  

R1A_U11 
R1A_U12  

1 
5 
1 
1 
1 

r1_23_3 Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza natury moralnej i prawnej, związane z życiem małżeńskim i rodzinnym. R1A_K3 
R1A_K5  

1 
2 

 

3. Opis modułu 
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Opis Moduł zawiera omówienie następujących zagadnień cywilnego prawa rodzinnego: określenie źródła cywilnego prawa rodzinnego, przesłanki 

zawarcia małżeństwa świeckiego, ustanie małżeństwa (separacja, rozwód), małżeńskie ustroje majątkowe, stosunki prawne między rodzicami i 
dziećmi, przysposobienie oraz opieka i kuratela. 
W ramach modułu omówione zostaną również wybrane przepisy prawa kanonicznego odnoszące się do małżeństwa. Z uwagi na możliwość 
zawierania małżeństw konkordatowych wskazana wydaje się jednoczesna i komplementarna analiza wskazanych przepisów prawa 
małżeńskiego i rodzinnego zarówno w świetle prawa polskiego, jak i kanonicznego. Moduł ma również umożliwić studentom nabycie 
umiejętności interpretacji przepisów prawnych poprzez zastosowanie ich do rozwiązania konkretnych sytuacji życiowych (obejmujących 
zarówno czas przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego, czas jego zawarcia oraz trwanie w tym związku). 
Studenci po zaliczeniu modułu powinni być kompetentni, np. w dobieraniu odpowiednich tytułów prawnych, na podstawie których mogą być 
wszczęte procesy małżeńskie (zarówno cywilne jak i kościelne). 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Wprowadzenie do prawa cywilnego. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_23_w_1 kolokwium ustne sprawdzenie znajomości treści przybliżanych w czasie wykładów oraz 

zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta - w tym 
umiejętności rozwiązywania konkretnych kazusów prawnych 

r1_23_1, r1_23_2 

r1_23_w_2 praca pisemna sprawdzenie umiejętności redakcji pozwu o rozwód oraz skargi powodowej 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

r1_23_2 

r1_23_w_3 wystąpienie ustne sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadanych 
kazusów 

r1_23_2, r1_23_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_23_fs_1 wykład wykład kursoryczny przybliżający 
studentom najważniejsze przepisy 30 praca z zadaną literaturą przedmiotu, 

pozwalającą na pogłębianie wiedzy 45 r1_23_w_1 3 
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cywilnego prawa rodzinnego i prawa 
kanonicznego małżeńskiego z elementami 
wykładu kursorycznego (dyskusja) 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

r1_23_fs_2 ćwiczenia analiza kazusów przy zastosowaniu 
wiedzy teoretycznej  
wielkość grupy: 20-30 studentów 20 

próby samodzielnego rozwiązania 
zadanych kazusów przy wykorzystaniu 
wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej 
oraz zadanej, dostępnej literatury 

30 r1_23_w_2 
r1_23_w_3 2 

suma godzin: 50 suma godzin: 75 suma punktów: 5 


