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1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku
prawo kanoniczne dla jednolitych studiów magisterskich.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu według USOS

Prawo Kanoniczne
WK-KC-N-MGR
WK-KCZ-N-MGR
WK-SK-MGR

Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa
Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

Jednolite studia magisterskie
Profil ogólnoakademicki
Studia stacjonarne, niestacjonarne
Magister
Obszar nauk społecznych
Nauki prawne - prawo kanoniczne

300
Symbol

PK_W01
Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

PK_W02

PK_W03

PK_W04

Efekty kształcenia dla absolwenta

WIEDZA
ma rozszerzoną wiedzę o terminologii i charakterze nauk prawnych
oraz o ich relacji do innych nauk
ma pogłębioną wiedzę o aksjologicznej, a szczególnie etycznej istocie
prawa oraz o teologicznej naturze
prawa kanonicznego, a także o znaczeniu prawa dla poszczególnych
osób, społeczeństwa, państwa, Kościoła
ma pogłębioną wiedzę w zakresie
aksjologii, sposobów i zasad stanowienia prawa, struktury normy prawnej, rodzajów wykładni prawnych
i sposobów interpretacji prawa w
szerszym kontekście prawnym
ma pogłębioną wiedzę z historii

Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarach
kształcenia
w zakresie nauk
społecznych i
humanistycznych
S2A_W01-W03
S2A_W04-W05
S2A_W07

S2A_W04
S2A_W07

S2A_W05

1

PK_W05

PK_W06

PK_W07

PK_W08

PK_W09

PK_W10

PK_W11
PK_W12

PK_W13

PK_W14

prawa i prawa kanonicznego

S2A_W07-W09

ma pogłębioną wiedzę o źródłach
powstawania prawa kanonicznego i
jego interpretacji, podmiocie prawa
i jego czynności prawnych, władzy
rządzenia i urzędzie kościelnym
(De normis generalibus)
ma pogłębioną wiedzę o wiernych
chrześcijanach, hierarchicznej konstytucji Kościoła, formach życia
konsekrowanego (De populo Dei)

S2A_W02
S2A_W05
S2A_W07
S2A_W11

ma pogłębioną wiedzę o funkcji nauczania i uświęcania Kościoła (De
Ecclesiae munere docendi et sanctificandi)
ma pogłębioną wiedzę o dobrach
doczesnych Kościoła (De bonis Ecclesiae temporalibus)

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W07
S2A_W11
S2A_W02
S2A_W04
S2A_W07
S2A_W11

ma pogłębioną wiedzę o kanonicznym prawie karnym, procesowym i
administracyjnym (De sanctionibus
in Ecclesia, de processibus et de iure administrativo)
ma pogłębioną wiedzę w zakresie
obowiązującego prawa pozakodeksowego (CIC 1983)

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W07
S2A_W11

ma wiedzę o podstawowych instytucjach prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie kościelnego prawa
publicznego i konkordatowego
oraz prawa wyznaniowego
ma poszerzoną wiedzę o wybranych
instytucjach prawa obowiązującego
w Polsce i pogłębioną wiedzę z wybranych zagadnień z zakresu obowiązującego prawa kanonicznego
lub
ma pogłębioną wiedzę z wybranych
gałęzi prawa obowiązującego w
Polsce
zna podstawowe metody pozyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych, a w szczególności zjawisk
prawno-kanonicznych, zgodnie z
wybraną specjalnością

S2A_W02
S2A_W07

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W07
S2A_W11

S2A_W02
S2A_W04
S2A_W07
S2A_W11

S2A_W07
S2A_W09
S2A_W11
S2A_W02
S2A_W07
S2A_W09-W11
lub
S2A_W02
S2A_W07
S2A_W10-W11
S2A_W06
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PK_W15
PK_W16

PK_W17

PK_W18

PK_W19

PK_W20

PK_U01

PK_U02

PK_U03

PK_U04

PK_U05

PK_U06

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metod prawniczych – analizy,
interpretacji, argumentacji
ma rozszerzoną wiedzę o sposobach
rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych na podstawie obowiązujących norm prawa
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych
obowiązujących zarówno w nauce,
jak i w wykonywaniu zawodów
prawniczych
zna specjalistyczny język łaciński i
jeden z nowożytnych języków obcych koniecznych do wykonywania
zawodu prawnika
ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie
rozwijać i twórczo stosować w
działalności profesjonalnej
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować
i wyjaśniać procesy i zjawiska
prawne i prawno-kanoniczne oraz
wzajemne relacje z innymi zjawiskami społecznymi
potrafi wykorzystać swoją wiedzę
prawniczą do opisu i właściwego
analizowania procesów i zjawisk
prawnych i prawno-kanonicznych,
formułować własne opinie na ten
temat, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
potrafi prognozować procesy i
zjawiska prawne z wykorzystaniem metod i narzędzi w zakresie
nauk prawnych, z uwzględnieniem
wybranej specjalności
potrafi prawidłowo i sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania
konkretnych problemów
ma
rozszerzoną
umiejętność
właściwego posługiwania się
normami z wybranych zagadnień
w zakresie prawa kanonicznego
lub
z wybranych gałęzi obowiązującego prawa w Polsce
potrafi wykorzystać zdobytą wie-

S2A_W06
S2A_W06-W07

S2A_W07

S2A_W06-W07

H2A_W01

H2A_W10

S2A_U01

S2A_U02-U03

S2A_U04

S2A_U05

S2A_U05

S2A_U06
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PK_U07

PK_U08

PK_U09

PK_U10

PK_U11

PK_U12

PK_U13

PK_K01
PK_K02
PK_K03
PK_K04

dzę do rozstrzygania problemów
pojawiających się w codziennym
życiu i w wykonywaniu zawodu
prawnika oraz potrafi ocenić skuteczność i przydatność stosowanej
wiedzy
potrafi samodzielnie zapropono- S2A_U07
wać rozwiązania konkretnych problemów i wskazać w tym zakresie
właściwe procedury prowadzące
do podjęcia odpowiednich rozstrzygnięć
posiada umiejętność rozumienia i S2A_U08
analizowania zjawisk prawnych,
poszerzoną o umiejętność ich pogłębionej teoretycznie oceny w
zakresie wybranej specjalności, z
zastosowaniem odpowiednich metod badawczych
posiada pogłębioną umiejętność S2A_U09
przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim w zakresie problematyki dotyczącej
wybranej specjalności
posiada umiejętność przygotowa- S2A_U10
nia wystąpienia ustnego w języku
polskim w zakresie problematyki
dotyczącej wybranej specjalności
potrafi korzystać z języka łaciń- S2A_U11
skiego w stopniu wymaganym do
rozumienia źródeł prawa kanonicznego i do właściwego interpretowania przepisów prawa kanonicznego
potrafi posługiwać się nowożytnym S2A_U10-U11
językiem obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
potrafi wyszukiwać, analizować, H2A_U01
oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem
różnych źródeł oraz formułować na
tej podstawie krytyczne sądy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest świadom zmienności norm pra- S2A_K01
wnych i rozumie potrzebę uczenia
się przez całe życie
potrafi kreatywnie współdziałać i S2A_K02
pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role
potrafi odpowiednio określić prio- S2A_K03
rytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
potrafi samodzielnie i krytycznie S2A_K06
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PK_K05

PK_K06
PK_K07

PK_K08

PK_K09

uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, zgodnie z przyjęta przez siębie strategią swego rozwoju zawodowego
potrafi w podstawowym zakresie
przedstawić sposoby prawnego rozwiązania pojawiających się kwestii
spornych oraz udzielić porady prawnej
ma świadomość roli etyki zawodowej w działaniach prawnika
dostrzega i formułuje nowe problemy prawne i potrafi o nich dyskutować oraz przedstawia propozycje
ich rozwiązania
posiada umiejętność komunikacji
interpersonalnej oraz przedkładania
i uzasadniania swego stanowiska;
potrafi wypowiadać się merytorycznie w różnych sprawach społecznych
ma rozwinięte poczucie osobistej i
społecznej odpowiedzialności za
swoje decyzje

S2A_K03-K04
S2A_K07

S2A_K04
S2A_K04
S2A_K07
S2A_K02-K03
S2A_K05
S2A_K07

S2A_K02-K05
S2A_K07

Objaśnienie oznaczeń:
A

- profil ogólnoakademicki

2

- studia drugiego stopnia

K (przed podkreślnikiem)

- kierunkowe efekty kształcenia

W (po podkreślniku)

- kategoria wiedzy

U (po podkreślniku)

- kategoria umiejętności

K (po podkreślniku)

- kategoria kompetencji społecznych

S

- efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych

H

- efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych

01, 02, 03 i kolejne

- numer efektu kształcenia
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