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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Prawo kanoniczne – uświęcające zadanie Kościoła   

Kod modułu: 11-TS-14-PKP3 

1. Liczba punktów ECTS: 7 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

PKP3_1 

uporządkowana i pogłębiona wiedza szczegółowa z zakresu wybranych przepisów prawa kanonicznego (księga IV Kodeksu 
Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz kanony pomocnicze) opierająca się na znajomości współczesnego nauczania Kościoła 
katolickiego w kwestiach omawianych w ramach modułu oraz świadomość powiązania prawa kanonicznego z innymi 
dziedzinami nauki 

TMA_WO9 
TkMA_WO4 
TMA_W11 
TMA_W12 

5 
5 
3 
3 

PKP3_2 
umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji na płaszczyźnie omawianych zagadnień, 
umiejętność posługiwania się normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych z 
przyjmowaniem sakramentów; umiejętność redagowania skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

TMA_U09 
TMA_U13 
TMA_U18 

5 
5 
4 

PKP3_3 rozumienie potrzeby intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie TMA_K02 3 

 

3. Opis modułu 
Opis W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę w zakresie prawa o sakramentach ze szczególnym uwzględnieniem treści odnoszących się do 

sakramentu małżeństwa. W celu pogłębienia wiedzy wspomniane zostaną również wybrane przepisy odnoszące się do sakramentaliów, 
procesów oraz sankcji w Kościele. Moduł obejmuje przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego: kan. 834-1054 (sakramenty w ogólności, chrzest, 
bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pokuty, sakrament namaszczenia chorych, święcenia, małżeństwo), kan. 1176-1185 (prawo do 
pogrzebu kościelnego), kan. 1191-1253 (ślub, przysięga), kan. 1205-1253 (miejsca święte, czasy święte), kan. 1311-1399 (przestępstwa i kary w 
ogólności, kary za poszczególne przestępstwa) i kan. 1400-1706 (prawo procesowe), poszerzone m.in. o Instrukcję Episkopatu Polski o 
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przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim (5 IX 1986) ["Wiadomości Diecezjalne" 1987, nr 4, s. 179-210] oraz Instrukcję dla 
księży dotyczącą małżeństw konkordatowych (22 X 1998) ["Akta Konferencji Episkopatu Polski" 1998, nr 2, s. 55-63].  

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: zaliczenie modułów Prawo kanoniczne – normy ogólne oraz Prawo kanoniczne – lud Boży  

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

PKP3_w_1 praca pisemna  sprawdzenie umiejętności redagowania skargi powodowej o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa 

PKP3_2 

PKP3_w_2 rozmowa (egz. / zal. ustne) sprawdzenie znajomości treści przybliżanych w czasie wykładów oraz 
zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta 

PKP3_1, PKP3_2, PKP3_3 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

PKP3_fs_1 wykład  wykład kursowy (przybliżający 
studentom najważniejsze 
przepisy prawa kanonicznego 
wskazanej księgi) z 
zastosowaniem elementów 
wykładu problemowego 
(polegającego na przybliżeniu 
przykładowego problemu ze 
wskazanego zakresu, jego 
analizie oraz wskazaniu 
hipotetycznych rozwiązań) 

60 praca z zadaną literaturą przedmiotu 
pozwalającą na pogłębianie wiedzy 

40 PKP3_w_2 4 

PKP3_fs_2 ćwiczenia analiza źródeł oraz zadanych 
kazusów przy zastosowaniu 
wiedzy teoretycznej 

50 przygotowanie do ćwiczeń polegające 
na próbach samodzielnego rozwiązania 
zadanych kazusów przy wykorzystaniu 

25 PKP3_w_1 
PKP3_w_2 

3 



Uniwersytet Śląski w Katowicach         str. 3 
Wydział Teologiczny 

Program kształcenia, załącznik nr 2 

 
wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej 
oraz zadanej, dostępnej literatury; 
redakcja skargi powodowej 

suma godzin: 110 suma godzin: 65 suma punktów: 7 

 


