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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa karnego i procesowego zawartymi w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 r.

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość języka łacińskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia prawa karnego i
procesowego K_W081 EP1

określa podstawowe etapy procesu małżeńskiego K_W082 EP2

umiejętności

potrafi analizować podstawowe zachowania przestępne K_U131 EP3

potrafi ocenić wobec konkretnej historii rozpadu
małżeństwa ewentualną jego ważność lub nieważność K_U132 EP4

kompetencje społeczne

wobec spotkanych zachowań przestępnych dąży do
niesienia pomocy w celu naprawienia sprawiedliwości i
poprawy sprawcy

K_K061 EP5

spotykając się rozpadem małżeństwa, po wstępnej
ocenie, czy nie jest możliwe jego uzdrowienie, podejmuje
się pomocy wskazania właściwego trybunału
kościelnego

K_K062 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: prawo kanoniczne: karne i procesowe

Forma zajęć: wykład

21. Ustawa karna i nakaz karny 10

22. Podmiot sankcji karnych 10

43. Kary oraz inne środki karne 10

44. Wymierzanie i ustanie kar 10
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45. Struktura sądownictwa kościelnego 10

46. Przebieg procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa 10

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pojęcie poczytalności w prawie karnym 10

42. Kary za poszczególne przestępstwa 10

23. Procedura przy usuwaniu i przenoszeniu proboszczów 10

wykład informacyjny (metoda podająca)
wykład konwersatoryjny (metoda problemowa)
praca w grupach

Metody kształcenia

Erlebach G., Dzięga A., Krukowski J., Sztychmiler R. (2007): Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 5

Pawluk T. (1990): Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4

Syryjczyk J. (2003): Kanoniczne prawo karne

Literatura podstawowa

Leszczyński G. (2004): Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, "Prawo Kanoniczne" (2004), 1-2, s. 93-110

Pawluk T. (1984): Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne" (1984), 3-4, s. 89-107

Rozkrut T. (2007): Komentarz do Instrukcji procesowej "Dignitas connubii"

Syryjczyk J. (1985): Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne"
(1985), 1-2, s. 85-96

Sztychmiler R. (2003): Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

28Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, na którą ma wpływ ocena ze sprawdzianu pisemnego i kolokwium. Pewne treści merytoryczne
przedmiotu są podejmowane w czasie ćwiczeń (uzyskujących zaliczenie bez oceny), 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

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia wykładów. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej

10 prawo kanoniczne: karne i procesowe Nieobliczana

10 prawo kanoniczne: karne i procesowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

10 prawo kanoniczne: karne i procesowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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