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1. Dokumentacja dotycz�ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla 

kierunku prawo kanoniczne dla studiów doktoranckich. 

 
Nazwa kierunku studiów i kod 

programu według USOS 
Prawo Kanoniczne  

 
Poziom kształcenia Studia doktoranckie (trzeci stopie�) 
Profil kształcenia Profil ogólnoakademicki 
Forma studiów  
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 
 

Obszar/-y kształcenia Obszar nauk społecznych i humanistycznych 
Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 
Nauki prawne - prawo kanoniczne 

Ró�nice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i efektach 

kształcenia prowadzonych na 

uczelni 

 

Liczba punktów ECTS konieczna 

dla uzyskania tytułu zawodowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela odniesie� efektów 

kierunkowych do efektów 

obszarowych 

Symbol Efekty kształcenia dla absolwenta Odniesienie do 

efektów 

kształcenia  

w obszarach 

kształcenia  

w zakresie nauk 

humanistycznych 

i społecznych 

WIEDZA 

K_W01 Posiada wiedz� 
zaawansowan� o charakterze 

ogólnym w zakresie      prawa 

kanonicznego 

 

K_W02 posiada wiedz� zaawansowan� 
w odniesieniu do wybranych  

problemów prawa kanonicznego 

 

K_W03 posiada wiedz� zaawansowan� 
co do  struktur i instytucji 

Ko�cioła  rzymsko – 

katolickiego i Katolickich 

Ko�ciołów wschodnich 

 

K_W04 posiada rozszerzon� wiedz� o 

�ródłach władzy w Ko�ciele i 

sposobach jej wykonywania 

 

K_W05 posiada wiedz� zaawansowan�  
o prawach i obowi�zkach 

wiernych              jako członkach 

 



wspólnoty ko�cielnej 

K_W06 posiada wiedz� zaawansowan� 
w zakresie wybranych metod 

opisu i  techniki pozyskiwania 

danych oraz modelowania 

posiadanych informacji 

 

K_W07 posiada wiedz�  o charakterze 

ogólnym o procesach  zmian w 

prawie kanonicznym 

 

UMIEJ�TNO�CI 

K_U01 posiada umiej�tno�	 obserwacji 

i interpretacji zjawisk 

dotycz�cych   �ycia Ko�cioła 

 

K_U02 posiada umiej�tno�	 
wykorzystania wiedzy z prawa 

kanonicznego w  zakresie 

interpretacji i analizy sytuacji 

prawnej wiernego w Ko�ciele 

 

K_U03 posiada zdolno�	 
wykorzystania procedury 

badawczej w ramach nauki 

prawa kanonicznego 

 

K_U04 posiada zdolno�	 krytycznej 

oceny swoich bada� i 

poszukiwa� naukowych 

 

K_U05 posiada umiej�tno�	 
prognozowania zjawisk i 

procesów w �yciu Ko�cioła 

 

K_U06 posiada umiej�tno�	 
proponowania nowych metod 

opisu pozycji prawnej  w ramach 

nauki prawa kanonicznego 

 

K_U07 posiada umiej�tno�	 
wykorzystania zdobytej wiedzy i 

poszerzania jej o krytyczn� 
analiz� skuteczno�ci i 

przydatno�ci 

 

K_U08 posiada na poziomie wy�szym 

umiej�tno�	 przekazywania 

wiedzy dotycz�cej nauki prawa 

kanonicznego 

 

K_U09 posiada umiej�tno�	  
analizowania ludzkich 

zachowa�, analizowania ich 

motywów oraz ich konsekwencji 

w zakresie prawa kanonicznego 

w perspektywie 

interdyscyplinarnej 

 

K_U10 posiada umiej�tno�	 
projektowania w  efektywny 

 



sposób realizacji zada� 
badawczych w zakresie prawa 

kanonicznego 

K_U11 posiada biern� znajomo�	 j�zyka 

łaci�skiego w stopniu 

wymaganym do korzystania ze 

�ródeł prawa kanonicznego i do 

wła�ciwego interpretowania 

przepisów prawa kanonicznego 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 potrafi wyznacza	 dalekosi��ne 

cele przedsi�wzi�	 i organizacji 

oraz przygotowa	 strategie ich 

osi�gania w zakresie prawa 

kanonicznego 

 

K_K02 potrafi umiej�tnie uczestniczy	 
w budowaniu projektów 

badawczych i  wzbogaca	 je 

umiej�tno�ci� wskazywania 

nowych obszarów i sposobów 

działalno�ci   

 

K_K03 potrafi komunikowa	 si� z 

otoczeniem na temat nauki 

prawa kanonicznego na 

wy�szym poziomie 

 

K_K04 jest przygotowany do 

prowadzenia samodzielnej pracy 

naukowej 

 

K_K05 potrafi kierowa	 zespołem 

badawczym 

 

 K_K06 potrafi uzupełnia	 i doskonali	 
nabyt� wiedz� i umiej�tno�ci 

równie� w wymiarze 

interdyscyplinarnym 

przygotowa	 strategie ich 

osi�gania w zakresie prawa 

kanonicznego 

 

 K_K07 odpowiedzialnie i rzetelnie 

projektuje, wykonuje i realizuje 

zadania badawcze 

 

 

 K_K08 ma �wiadomo�	 znaczenia 

zachowania si� w sposób 

profesjonalny i etyczny, 

poszerzon� o umiej�tno�	 
egzekwowania takich postaw 

 

 



Obja�nienie oznacze�: 
 

S - efekt kształcenia w zakresie nauk społecznych 

3 – trzeci poziom studiów 

A – profil ogolnoakademicki 

W – w zakresie wiedzy 

U – w zakresie umiej�tno�ci 

K – w zakresie kompetencji 

01; 02 .. – kolejne numery efektu kształcenia 

Nie ma odniesienia do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk 

społecznych 
 


