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Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi normami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w
Księdze II - "Lud Boży". Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy teologiczno-kanonicznej w
aktywności eklezjalnej.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość języka łacińskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna strukturę organizacyjną Kościoła katolickiego K_W02
K_W071 EP1

ma wiedzę na temat systemu sprawowania w nim władzy K_W01
K_W022 EP2

umiejętności

potrafi określić miejsce poszczególnych osób w Kościele K_U031 EP3

potrafi aplikować posiadaną wiedzę w ramach
kompetencji poszczególnych organów Kościoła

K_U01
K_U032 EP4

kompetencje społeczne

ma motywację do zaangażowania się w statutową
działalność struktur Kościoła

K_K03
K_K041 EP5

jest gotów do podejmowania działań na rzecz Kościoła
partykularnego K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo kanoniczne: księga II KPK

Forma zajęć: wykład

21. Najwyższa władza kościelna 7

32. Kościoły partykularne i ustanowiona w nich władza 7

23. Zespoły Kościołów partykularnych i synody partykularne 7

24. Konferencje biskupów 7

65. Wewnętrzna organizacja Kościołów partykularnych 7

26. Synod diecezjalny 7
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37. Parafia, proboszcz, wikariusz parafialny 7

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Hierarchiczna struktura Kościoła z uwzględnieniem obowiązków i praw wszystkich wiernych 7

22. Stan wiernych świeckich 7

23. Święci szafarze, czyli duchowni 7

24. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego 7

wykład informacyjny (metoda podająca), wykład konwersatoryjny (metoda problemowa), praca w grupachMetody kształcenia

Krukowski J. (red.) (2005): Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni
chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła

Pawluk T. (2002): Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 2: Lud Boży i jego nauczanie i uświęcanie
Literatura podstawowa

Kacprzyk W., Sitarz M. (red.) (2006): Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł

Krukowski J., Sitarz M. (red.) (2004): Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II

Sitarz M. (2008): Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej. Pewne treści merytoryczne przedmiotu są podejmowane w czasie ćwiczeń
(uzyskujących zaliczenie z oceną), po wstępnym referacie przygotowanym na wcześniej ustalony temat przez
zgłaszających się studentów. Stopień zaangażowania studenta w tego typu zajęcia oraz merytoryczna i dydaktyczna
jakość przygotowanych referatów może podnieść lub obniżyć całościową ocenę.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb).

Metoda obliczania oceny
końcowej

7 prawo kanoniczne: księga II KPK Ważona

7 prawo kanoniczne: księga II KPK [wykład] egzamin 0,67

7 prawo kanoniczne: księga II KPK [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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