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1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
Sądownictwo i administracja w KoĞciele studia podyplomowe.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu według USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa
RóĪnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

Sądownictwo i administracja w KoĞciele
Studia podyplomowe:

Obszar nauk społecznych i humanistycznych
Nauki prawne - prawo kanoniczne

Symbol

K_W01
Tabela odniesieĔ efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

K_W02
K_W03
K_W04

K_W05

Efekty kształcenia dla absolwenta

WIEDZA
ma
pogłĊbioną
wiedzĊ
o
specyfice
przedmiotowej
i
metodologicznej
prawa
kanonicznego, w zakresie prawa
małĪeĔskiego – materialnego i
procesowego – oraz prawa
administracyjnego, którą jest w
stanic rozwijaü i twórczo
stosowaü
w
działalnoĞci
profesjonalnej
rozumie istotĊ małĪeĔstwa
kanonicznego i jego niewaĪnoĞci
zna istotną treĞü poszczególnych
tytułów niewaĪnoĞci małĪeĔstwa
zna terminologiĊ kanonicznego
prawa małĪeĔskiego i
administracyjnego na poziomie
rozszerzonym
zna terminologiĊ poszczególnych
aktów administracyjnych i rozumie
róĪnice pomiĊdzy nimi

Odniesienie do
efektów
kształcenia
w obszarach
kształcenia
w zakresie nauk
humanistycznych
i społecznych

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10
K_W11
K_W12

K_W13
K_W14

K_W15
K_W16
K_W17

K_W18

ma szczegółową wiedzĊ o
współczesnych kierunkach
orzecznictwa rotalnego w
odniesieniu do niewaĪnoĞci
małĪeĔstwa
ma rozszerzoną wiedzĊ o miejscu i
znaczeniu kanonicznego prawa
małĪeĔskiego i administracyjnego
w relacji do innych nauk prawnych
zna główne zasady działalnoĞci
sądowniczej KoĞcioła katolickiego
oraz organizacji i funkcjonowania
sądu koĞcielnego
ma uporządkowaną wiedzĊ
szczegółową z zakresu
stosowania przepisów stojących na
straĪy trwałoĞci małĪeĔstwa i
rodziny
ma pogłĊbioną wiedzĊ z zakresu
koĞcielnego prawa procesowego
zna kompetencje poszczególnych
Trybunałów Stolicy Apostolskiej
ma podstawową wiedzĊ z zakresu
psychologii i psychiatrii oraz ich
odniesienia
do
niewaĪnoĞci
małĪeĔstwa
Rozumie
walor
ekspertyzy
biegłych sądowych w procesach
kanonicznych
Zna
fundamentalne
reguły
dotyczące etyki adwokata w
sprawach
o
niewaĪnoĞü
małĪeĔstwa
Rozumie istotĊ sprawiedliwoĞci
administracyjnej w KoĞciele
Zna przyczyny i procedurĊ
administracyjnego przeniesienia i
usuniĊcia proboszcza
Zna sposób postĊpowania w
zakresie
formalnego
aktu
wystąpienia
z
KoĞcioła
katolickiego
Ma
wiedzĊ
o
formach
indywidualnego
zawodowego
rozwoju oraz zasady ubiegania siĊ
o funkcje w ramach sądownictwa i
administracji koĞcielnej

UMIEJĉTNOĝCI
K_U01

potrafi
posługiwaü
siĊ
podstawowymi
pojĊciami
właĞciwymi dla kanonicznego
prawa
małĪeĔskiego
–
materialnego i procesowego –
oraz administracyjnego

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07
K_U08

K_U09
K_U10

K_K01

umie samodzielnie zdobywaü
wiedzĊ i rozwijaü umiejĊtnoĞci
badawcze w zakresie sądownictwa
i administracji koĞcielnej
potrafi prawidłowo i sprawnie
posługiwaü
siĊ
przepisami
kanonicznego
prawa
małĪeĔskiego i administracyjnego,
a szczególnie przepisami Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 r.
oraz Instrukcji Dignitas connubii,
w
celu
rozwiązywania
konkretnych problemów
potrafi
wykorzystaü
zdobytą
wiedzĊ
do
rozstrzygania
problemów pojawiających siĊ w
duszpasterstwie, administracji i
sądownictwie koĞcielnym, oraz
oceniü skutecznoĞü i przydatnoĞü
stosowanej wiedzy
potrafi
samodzielnie
zaproponowaü
rozwiązania
konkretnych problemów z zakresu
prawa
małĪeĔskiego
i
administracyjnego i wskazaü w
tym
zakresie
odpowiednie
procedury prowadzące do podjĊcia
odpowiednich rozstrzygniĊü
Potrafi oceniü okolicznoĞci stanu
faktycznego pod kątem
poszczególnych tytułów
niewaĪnoĞci małĪeĔstwa
Posiada umiejĊtnoĞü przygotowania
skargi powodowej oraz innych pism
procesowych
Potrafi, na podstawie stanu
faktycznego i prawnego,
przygotowaü zestaw zagadnieĔ, o
które strony i Ğwiadkowi winni byü
zapytani podczas przesłuchania
Potrafi sklasyfikowaü, dobraü i
oceniü Ğrodki dowodowe
Potrafi ukierunkowaü postĊpowanie
w zakresie formalnego aktu
odstąpienia od KoĞcioła
katolickiego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zna zakres posiadanej przez siebie
wiedzy i posiadanych umiejĊtnoĞci,
rozumie potrzebĊ ciągłego
dokształcania siĊ i rozwoju
zawodowego, potrafi inspirowaü i
organizowaü proces uczenia siĊ
innych osób

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

Dostrzega i formułuje trudnoĞci
związane z sądownictwem i
administracją koĞcielną, potrafi o
nich dyskutowaü oraz samodzielnie
formułuje propozycje ich
rozwiązania
Ma ĞwiadomoĞü znaczenia
zachowania siĊ w sposób
profesjonalny i etyczny,
przestrzegania etyki zawodu
prawniczego, poszerzoną
umiejĊtnoĞü aktywnego
propagowania takich postaw
Potrafi współdziałaü i pracowaü w
grupie, przyjmując w niej róĪne role
w zadaniach realizowanych przez
KoĞciół
Potrafi komunikowaü siĊ z
otoczeniem, w tym z osobami nie
bĊdącymi specjalistami z
kanonistyki, przekazywaü i broniü
swoich przemyĞleĔ, umie
wypowiadaü siĊ w waĪnych
sprawach społecznych
Potrafi nawiązaü kontakt z osobami
poszukującymi pomocy prawnej z
zakresu prawa małĪeĔskiego i
administracyjnego, udzieliü porady,
ukierunkowaü, oceniü stan
faktyczny w Ğwietle norm prawnych

ObjaĞnienie oznaczeĔ:
K (przed podkreĞlnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
W (po podkreĞlniku)

- kategoria wiedzy

U (po podkreĞlniku)

- kategoria umiejĊtnoĞci

K (po podkreĞlniku)

- kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne

- numer efektu kształcenia

