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Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (I) -  aktualne unormowania dotyczące
dyscypliny sakramentalnej w prawie powszechnym i partykularnym
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_9

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 4 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy na temat najnowszych uregulowań w dyscyplinie uświęcających zadań Kościoła.

Wymagania wstępne: Znajomość treści norm kodeksowych z KPK-83.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

zna dokumenty NUK nt. sakramentów oraz prawodawstwo
partykularne w dziedzinie uświęcającej misji (zadań) Kościoła SD_W02EP11

zna regulacje KEP w dziedzinie liturgii sakramentalnej SD_W03EP22

wie, jakie są obowiązujące unormowania poszczególnych
biskupów diecezjalnych w dziedzinie dyscypliny sakramentów SD_W02EP33

ma pogłębioną wiedzę na temat uregulowań synodów
diecezjalnych w dziedzinie misji sacrum ordini SD_W03EP44

umiejętności

umie korzystać z dokumentów prawa powszechnego i
partykularnego SD_U01EP51

potrafi argumentować potrzebę zastosowania unormowań
obowiązujących w konkretnych sytuacjach pastoralnych SD_U02EP62

kompetencje społeczne

interesuje się aplikacją dyscypliny kościelnej w dziedzinie
szafarstwa sakramentalnego SD_K04EP71

rozstrzyga konkretne kazusy społeczne na bazie
obowiązujących dyrektyw SD_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

4
1. Przybliżenie obowiązujących norm kodeksowych z uwzględnieniem wprowadzonych modyfikacji

4

42. Źródła prawa pozakodeksowe w dziedzinie liturgicznej – sakramentalnej 4

43. Sprawowanie poszczególnych sakramentów z uwzględnieniem wyjątków od reguł 4

24. Szafarz, materia i forma sakramentów 4

45. Przyjmujący sakramenty – dyspozycja i inne uwarunkowania 4

46. Eucharystia jako najbardziej obwarowany normami sakrament w Kościele 4
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4
7. Nadzwyczajne okoliczności i niebezpieczeństwo śmierci w odniesieniu do sprawowania
sakramentów 4

48. Sakramenty a folklor w ich oprawie zewnętrznej 4

wykład informacyjny, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

„Anamnesis” – dział dokumenty

dokumenty ostatnio zakończonych synodów partykularnych w Polsce

I Synod Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – dokumenty wersji roboczej

I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – dokumenty

II Polski Synod Plenarny – dokumenty

Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski – strona internetowa z zasobami
dokumentów wypracowanych i nad którymi są podejmowane prace legislacyjne

(2012): Wykaz odpustów. Normy i nadania, Katowice

Literatura podstawowa

Hadalski J. (2013): Msza święta – rozumieć aby lepiej uczestniczyć, Poznań

Krakowiak Cz. (2016): Wiara – Kościół – Liturgia, Lublin

Pałęcki W. (2015): Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła, Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć (z oceną) - na podstawie wyników kolokwium (testu pisemnego) oraz sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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