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EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
NA KIERUNKU: PRAWO KANONICZNE

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów prawo kanoniczne przyporządkowano do obszaru kształcenia w zakresie nauk
społecznych, a efekty kształcenia dla tego kierunku studiów odnoszą się do dziedziny nauk
prawnych, dyscypliny prawo kanoniczne.
Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów
kształcenia (EKO)
Nazwa kierunku studiów: PRAWO KANONICZNE
Obszar kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH
Poziom kształcenia (studiów): JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Profil kształcenia: PROFIL PRAKTYCZNY
Symbol
EKK

PKMpK_W01
PKMpK_W02

PKMpK_W03
PKMpK_W04

PKMpK_W05

PKMpK_W06

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK)
Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich
na kierunku studiów prawo kanoniczne absolwent:
WIEDZA
zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego
oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego
teologicznej naturze, historycznych uwarunkowaniach, znaczeniu społecznym, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych
nauk
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących
w nauce
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Biblii, dokumentów Magisterium Kościoła, światopoglądu chrześcijańskiego, wychowania
katolickiego, moralności chrześcijańskiej, godności człowieka

Symbol
(odniesienie
EKK do)
EKO
S2P_W01
S2P_W03
S2P_W03
S2P_W05

S2P_W03
S2P_W06
S2P_W04
S2P_W07
S2P_W04
S2P_W05

S2P_W03
S2P_W05

PKMpK_W07 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
PKMpK_W08 ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa
i świeckich systemów prawnych
PKMpK_W09 zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne
i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym, rolę i znaczenie zwyczaju w prawnym porządku kanonicznym
PKMpK_W10 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą nauczycielskiej, uświęcającej,
misyjnej i ekumenicznej działalności Kościoła, wychowania katolickiego, szkół i uniwersytetów katolickich, ich praw i obowiązków
PKMpK_W11 ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła
do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach,
sposobach ich wymierzania i ustania
PKMpK_W12 zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady
wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
PKMpK_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich oraz na temat prawnego wymiaru sakramentalnego życia Kościoła, sakramentaliów i miejsc świętych
PKMpK_W14 ma pogłębioną wiedzę na temat procesu kanonicznego, szczególnie kanonicznego procesu małżeńskiego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych
i środków karnych
PKMpK_W15 zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła,
kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr
i ich alienacji
PKMpK_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
UMIEJĘTNOŚCI
PKMpK_U01 potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa
kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
PKMpK_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa
kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
PKMpK_U03 potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności
Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
PKMpK_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
PKMpK_U05 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się
w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych

S2P_W02
S2P_W03
S2P_W07

S2P_W09

S2P_W07
S2P_W08
S2P_W07

S2P_W07

S2P_W07

S2P_W07
S2P_W10
S2P_W07
S2P_W11

S2P_U01
S2P_U06

S2P_U08

S2P_U08

S2P_U09

PKMpK_U06

PKMpK_U07

PKMpK_U08

PKMpK_U09

PKMpK_U10
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posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je
poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne
potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną
w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego,
gospodarczego i politycznego
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania,
posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami
i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz
nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych
dziedzin, w języku polskim i obcym
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie
prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji
problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz
wyciągania właściwych wniosków
potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania
wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje
aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie
prawa kanonicznego
docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi
przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością
i zaangażowaniem w jego misję
jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania,
angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w
dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
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PKMpK_K07
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odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do
pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra
stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego
pracę
jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się
w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
Kościoła we wszystkich jego wymiarach

S2P_K03
S2P_K05
S2P_K07

S2P_K04

S2P_K04

Objaśnienie oznaczeń:
PKMpK (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla jednolitych studiów magisterskich (M) na kierunku prawo kanoniczne (PK) o profilu praktycznym (p)
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
S2P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych (S) dla kwalifikacji drugiego
stopnia (2), profil praktyczny (P)
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

