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Kierunek i poziom studiów: teologia, Nauki o rodzinie I 

Sylabus modułu: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie 11-R1-12-r1_23 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu  Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

50%- wykłady 
50% - ćwiczenia  
 
 

informacje dodatkowe Ocena  w USOS- ie i indeksie jest oceną łączną za wykłady i ćwiczenia 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa : Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie Kod:  
wykład r1_23_fs_1 
prowadzący Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek 
grupa(-y)  
treści zajęć Przedstawienie wiedzy na temat cywilnego prawa rodzinnego i prawa kanonicznego 

małżeńskiego ze szczególnym uwzględnieniem  przesłanek zawarcia małżeństwa 
świeckiego, przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego w Kościele katolickim, 
małżeństwo konkordatowe w prawie polskim, ustanie małżeństwa (separacja, rozwód), 
małżeńskie ustroje majątkowe, stosunki prawne między rodzicami i dziećmi, przysposobienie, 
opieka i kuratela, oraz przesłanki przemawiające za możliwością stwierdzenie 
nierozerwalności małżeństwa w kanonicznym porządku prawnym 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Wykład w formie prezentacji, wykład z elementami konserwatorium, zajęcia terenowe 
( w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach) 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

45 

opis pracy 
własnej studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie do 
kolokwium ustnego 

organizacja 
zajęć  

Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
polskiego prawa rodzinnego i kanonicznego prawa małżeńskiego 

literatura 
obowiązkowa 

Ustawa Prawo rodzinne i opiekuńcze z dnia 25 lutego 1964, z późn. zmianami ( 
łącznie ze zmianami z 19.09.2014); Kodeks Prawa Kanonicznego kanony: 1055-1165; 
„Małżeństwo konkordatowe” -  Państwo-Kościół. Dokumenty, komentarze (red. I. 
Bruski) Olsztyn 1999, ISSN 1429-7353 

literatura 
uzupełniająca 

W. Góralski, „Małżeństwo kanoniczne”, Warszawa 2011, wyd. Lexis Nexis -  wybrane 
fragmenty 
A. Pastwa, „Przymierze miłości małżeńskiej. Jana Pawła II idea małżeństwa 
kanonicznego” Katowice 2009, wyd. UŚ -  wybrane fragmenty 
„Prawo rodzinne w dobie przemian” (red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski) Lublin2009, 
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wyd. KUL -  wybrane fragmenty 
„Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego” (red. M. 
Mikuła), Kraków 2008, wyd. UJ-  wybrane fragmenty 
 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego 
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu. 

  

 

nazwa : Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie Kod:  
ćwiczenia r1_22_fs_2 
prowadzący dr Aleksandra Brzemia - Bonarek 
grupa(-y)  
treści zajęć Analiza  najczęściej spotykanych w praktyce spraw z zakresu rodzinnego i 

opiekuńczego oraz analiza spraw rokujących do złożenia skargi o stwierdzenie 
nieważności małżeństwa, nabywanie umiejętności prawidłowej oceny prawnej 
wybranych sytuacji z zakresu  polskiego prawa rodzinnego i kanonicznego 
małżeńskiego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dzieci w związku. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

analiza kazusów,  praca w sali komputerowej: wspólne pisanie  podstawowych pism 
procesowych z prawa rodzinnego i kanonicznego, spotkanie z emerytowanym sędzią 
sądu rodzinnego 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

20 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

30 

opis pracy 
własnej studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz przygotowanie pracy końcowej na 
zadany temat (omówienie kazusu z prawa rodzinnego i kazusu z prawa małżeńskiego 
kościelnego) 

organizacja 
zajęć  

Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z zakresu 
poszczególnych działów prawa rodzinnego oraz wybranych kanonów IV księgi 
Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczących małżeństwa. 

literatura 
obowiązkowa 

Ustawa Prawo rodzinne i opiekuńcze z dnia 25 lutego 1964, z późn. zmianami ( 
łącznie ze zmianami z 19.09.2014); Kodeks Prawa Kanonicznego kanony: 1055-1165; 
„Małżeństwo konkordatowe” -  Państwo-Kościół. Dokumenty, komentarze (red. I. 
Bruski) Olsztyn 1999, ISSN 1429-7353 

literatura 
uzupełniająca 

H. Przybyła – Basista, „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym” Katowice 
2006, wyd. UŚ – wybrane fragmenty 
 „Prawo narzędziem pokoju. Z ks. prof. Sobańskim rozmawia ks. Marek Łuczak”, 
Katowice 2010, wyd. św. Jacka 
Adam Pawlaszczyk, „Sentencja denullitate -  sprzymierzeniec czy wróg małżeństwa?” 
w: „Miedzy kryzysem w rodzinie a kryzysem rodziny” (red. J. Kupny, M. Łuczak), 
Katowice 2011, wyd. św. Jacka, str. 171-188. 
„Miłość i odpowiedzialność —wyznaczniki kanonicznego przygotowania do 
małżeństwa”, (red. A. Pastwa, M. Gwóźdź) Katowice 2013, wyd. UŚ -  wybrane fragmenty 
 

adres strony 
www zajęć 
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informacje 
dodatkowe 

Studenci  drogą  e- mailową otrzymają materiały do samodzielnej pracy w domu i 
przygotowania prezentacji 

 

 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa; Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie kod 
Kolokwium ustne r1_23_w_1 
kod(-y) zajęć  r1_23_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość najważniejszych  zasad rządzących polskim prawem rodzinnym i 
opiekuńczym oraz kanonicznym prawem małżeńskim, w tym zrozumienie różnic 
pomiędzy rozwodem w prawie polskim a stwierdzeniem nieważności małżeństwa 
w prawie kościelnym; prawidłowe rozumienie zasady dobra dziecka 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student odpowiada na pytania zadane przez prowadzącego zarówno z zagadnień 
teoretycznych jak i podejmuje dialog w analizie zaprezentowanego stanu 
faktycznego (kazusu) 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość poprawy na konsultacjach w grupach 2-3 osobowych. 

 
Nazwa: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie kod 
Wystąpienie  ustne ( prezentacja)  r1_23_w_3 
kod(-y) zajęć  r1_23_w_3 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Aleksandra Brzemia - Bonarek 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność dokonania interdyscyplinarnej argumentacji podczas rozwiazywania 
kazusu z zakresu polskiego prawa rodzinnego i kościelnego prawa małżeńskiego 

kryteria oceny Ocena za prawidłową pod względem formy i treści pracę. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę 
temat pod koniec całości modułu. 

informacje 
dodatkowe 

Studenci dokonują prezentacji w parach, oby dwie osoby otrzymują taką samą 
ocenę. (Istotą jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej 
formy pracy.) 

 
 
Nazwa: Cywilne prawo rodzinne i kanoniczne prawo małżeńskie kod 
Praca pisemna r1_23_w_2 
kod(-y) zajęć  r1_23_w_2 
osoba(-y) dr Aleksandra Brzemia - Bonarek 
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przeprowadzająca(-
e) weryfikację 
grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Umiejętność dokonania prawidłowej diagnozy  prawnej sytuacji małżeńskiej  
(przyporządkowanie stanu faktycznego do normy prawa) oraz poprawnej 
argumentacji podczas pisania pisma procesowego. 

kryteria oceny Ocena za poprawnie napisany pod względem formy i treści pozew o rozwód lub 
skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa (losowanie jednej z dwóch) na 
podstawie podanego studentowi stanu faktycznego. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Podczas ostatniej godziny ćwiczeń 

informacje 
dodatkowe 

Wyłącznie praca indywidualna studenta  

 
 
 
 
 
 
 


