Załącznik Nr 1
do Uchwały RW Nr 92/WT/2013 z dnia 6.05.2013 r.

Program kształcenia
1) nazwa studiów podyplomowych
Studia Podyplomowe Administracja i zarządzania strukturami kościelnymi
2) liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom
podyplomowym
60 pkt. ECTS
3) opis zakładanych efektów kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji

Lp.

W_1

W_2
W_3
W_4
W_5
W_6
W_7
W_8
W_9

W-10
W_11
W_12

Efekty kształcenia dla studiów
podyplomowych
Absolwent WIEDZA
ma pogłębioną wiedzę w zakresie
wybranych zagadnień kanonicznego i
cywilnego prawa małżeńskiego, którą
jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
wolontariatu
zna status prawny kościelnych jednostek
organizacyjnych w świetle prawa
kanonicznego i prawa polskiego
zna podstawową terminologię prawa
cywilnego i kanonicznego
zna wymogi prawne duszpasterstwa
pielgrzymkowego
ma szczegółową wiedzę o ubezpieczeniach
majątkowych jednostek organizacyjnych
Kościoła
ma rozszerzoną wiedzę o ochronie danych
osobowych w Kościele polskim
zna główne zasady organizowania imprez
publicznych przez parafię
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową
z zakresu procedury wystąpienia z
Kościoła formalnym aktem
ma pogłębioną wiedzę z zakresu
funkcjonowania
duszpasterstw
specjalistycznych w prawie polskim
ma pogłębioną wiedzę w zakresie
wybranych zagadnień prawa pracy
ma podstawową wiedzę z zakresu
psychologii pastoralnej

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia

Sposób
dokumentacji
efektów
kształcenia

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin
zaliczenie/egzamin
zaliczenie/egzamin
zaliczenie/egzamin
zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin
zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
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W_13
W_14
W_15
W_16
W_17
W_18

U_1

U_2

U_3

U_4

U_5

U_6

U_7

U_8

U_9

U_10

rozumie walor działalności charytatywnoopiekuńczej organizacji kościelnych
zna fundamentalne podstawy prawne
dotyczące
zarządzania
cmentarzami
parafilanymi
zna istotę modelu relacji państwo-Kościół

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

zna
podstawy
kościelnego
prawa
zaliczenie/egzamin
majątkowego
zna sposób tworzenia stowarzyszeń
zaliczenie/egzamin
kościelnych
ma wiedzę o ochronie i konserwacji
zaliczenie/egzamin
kościelnych obiektów zabytkowych
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi posługiwać się podstawowymi
pojęciami właściwymi dla kanonicznego i
zaliczenie/egzamin
cywilnego prawa małżeńskiego
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i
kształtować wizerunek Kościoła w
zaliczenie/egzamin
mediach
potrafi prawidłowo i sprawnie posługiwać
się przepisami o organizowaniu imprez
zaliczenie/egzamin
publicznych przez parafię
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do
rozstrzygania problemów pojawiających
zaliczenie/egzamin
się w duszpasterstwie, administracji i
sądownictwie kościelnym
potrafi samodzielnie, z zachowaniem
podstaw
cywilno-kanonicznych
zaliczenie/egzamin
przeprowadzić procedurę zatrudnienia
pracownika w instytucjach kościelnych
potrafi ocenić okoliczności stanu
faktycznego pod kątem wymogów
zaliczenie/egzamin
zabezpieczenia majątku kościelnego
posiada umiejętność przygotowania
kanoniczno-cywilnego osób do zawarcia
zaliczenie/egzamin
małżeństwa
potrafi od strony merytorycznej wskazać
istotne elementy tworzenia stron
zaliczenie/egzamin
internetowych parafii i innych organizacji
kościelnych
posiada umiejętność przygotowywania
podstawowych dokumentów kancelarii
parafialnej, prowadzenia ksiąg parafialnych
zaliczenie/egzamin
oraz cywilnych dokumentów z zakresu
ubezpieczeń osób i mienia
potrafi ukierunkować postępowanie w
zakresie formalnego aktu odstąpienia od
zaliczenie/egzamin
Kościoła katolickiego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna

test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna
test/praca
pisemna

test/praca
pisemna

test/praca
pisemna
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K_1

K_2

K_3

K_4

K_5

K_6

jest świadomy zakresu posiadanej przez
siebie wiedzy i posiadanych umiejętności,
potrzeby ciągłego dokształcania się,
aplikowania zdobytej wiedzy w
działalności edukacyjno-wychowawczej
Kościoła
dostrzega i formułuje trudności związane z
aspektami prawnymi duszpasterskiej
działalności Kościoła, samodzielnie
formułuje propozycje ich rozwiązania
jest świadomy znaczenia zachowania się w
sposób profesjonalny i etyczny,
przestrzegania zasad prawa kanonicznego i
cywilnego, aktywnego propagowania
takich postaw
współdziała i pracuje w grupie zarówno
osób świeckich jak i duchownych,
przyjmując w niej różne role w zadaniach
realizowanych przez Kościół
komunikuje się z otoczeniem, w tym z
osobami nie będącymi specjalistami z
zakresu kanonistyki czy cywilistyki,
przekazuje i broni swoich przemyśleń,
wypowiada się w ważnych sprawach
społecznych
nawiązuje kontakt z osobami
poszukującymi pomocy prawnej z zakresu
prawa kościelnego i cywilnego, udziela
porady, ocenia stan faktyczny w świetle
norm prawnych

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

zaliczenie/egzamin

test/praca
pisemna

4) sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska
absolwent studiów podyplomowych
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych posiada kompetencje w
efektywniejszym kierowaniu parafią i instytucjami kościelnymi; uzyskuje niezbędną
wiedzę ekonomiczną, która pozwala między innymi pogłębić umiejętności w zakresie
pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności
pozyskiwania funduszy od sponsorów i mecenasów, stosuje bezpieczne i efektywniejsze
sposoby wykorzystania tradycyjnych i najnowszych narzędzi komunikacji - Internetu i
mediów społecznościowych, nabywa podstawowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych.
5) wykaz przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów
kształcenia i przykładową literaturą
Nazwa przedmiotu
Prawne aspekty relacji Kościół – państwo
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
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SP_W03, SP_W04, SP_W15, SP_U01, SP_U05, SP_U07, SP_K02, SP_K06
Zagadnienia:
- Wprowadzenie do prawa polskiego – 4 godz
Literatura: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk (red.), Prawo cywilne. Zarys części
ogólnej, Warszawa 2001
- Fundamentalne podstawy prawa konkordatowego w funkcjonowaniu diecezji i parafii – 4
godz.
Literatura: J. Krukowski, Kościół i Państwo, Lublin 2000; M. Poniatowski, P. Sobczyk,
Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012
- Modele relacji państwo – Kościół – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000
- Status prawny kościelnych jednostek organizacyjnych w świetle prawa kanonicznego i
prawa polskiego – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Kościół i Państwo, Lublin 2000; M. Poniatowski, P. Sobczyk,
Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012
Nazwa przedmiotu
Kanoniczno-cywilne aspekty prawa małżeńskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W01, SP_U01, SP_K05
Zagadnienia:
- Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym – zagadnienia wstępne – 4 godz.
Literatura: E. SZTAFROWSKI, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1985; W.
GÓRLASKI, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000
- Zgoda małżeńska – 4 godz.
Literatura: W. Górlaski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000
- Przeszkody do zawarcia małżeństwa i forma kanoniczna ze szczególnym uwzględnieniem
relacji międzywyznaniowych i międzyreligijnych – praktyka kancelaryjna - 4 godz.
Literatura:J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego, t. III/2,
Uwięcające zadanie Kościoła, Poznań 2011; W. Górlaski, Kanoniczne prawo
małżeńskie, Warszawa 2000
- Małżeństwo i rodzina w prawie polskim – 4 godz.
Literatura: T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003
Nazwa przedmiotu
Zagadnienia majątkowe jednostek kościelnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W03, SP_W06, SP_W15, SP_ W16, SP_W17, SP_U01, SP_U04, SP_U09, SP_K04,
SP_K05
Zagadnienia:
- Majątek i finanse Kościoła w świetle prawa polskiego – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Podstawy prawne finansowania działalności instytucji kościoła
katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce na początku XXI wieku, Teka
Kom. Praw. – OL PAN 2009, s. 55–63
- Kościelne prawo majątkowe – 6 godz.
Literatura: P. Kaleta, Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa
Kanonicznego i w polskich synodach diecezjalnych, Lublin 2012
- Fundusze publiczne dla jednostek kościelnych – 6 godz.
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Literatura: Andrzej Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005;
Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki, Polskie prawo finansowe, LexisNexis, 2006
- Ubezpieczenia majątkowe jednostek organizacyjnych Kościoła (w tym ubezpieczenie od
NNW) – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000; L. Adamowicz,
Prawo majątkowe, podatkowe i celne, w: H. Misztal, Prawo wyznaniowe w III RP,
Sandomierz 1999
- Prawo podatkowe – 4 godz.
Literatura: A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005
- Zarządzanie finansami parafii
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000; M. Poniatowski, P.
Sobczyk, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012
Nazwa przedmiotu
Nieruchomości kościelne w perspektywie prawa cywilnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W06, SP_W14, SP_W16, SP_W18, SP_U01, SP_U06, SP_U09, SP_K03, SP_K04
Zagadnienia:
- Zarząd cmentarzami parafialnymi – 4 godz.
Literatura: L. Adamowicz, Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe,
w: H. Misztal, Prawo wyznaniowe w III RP, Sandomierz 1999
- Kościelne obiekty zabytkowe – ochrona i konserwacja – 4 godz.
Literatura: W. Szolginia, Architektura. Warszawa1992
- Aspekty praktyczne konserwacji zabytków – 4 godz.
Literatura: W. Szolginia, Architektura. Warszawa1992
- Zarząd nieruchomościami kościelnymi (umowy cywilno-prawne) – 6 godz.
Literatura: Ustawa o gospodarce nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741). Ostatni tekst jednolity z 19 maja 2010 r. (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651).
- Prawo budowlane w praktyce parafialnej – 6 godz.
Literatura: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
- Wymogi zabezpieczenia majątku kościelnego (włamania, pożary, zniszczenia) – 4 gdz.
Literatura: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Nazwa przedmiotu
Prawo pracy w działalności Kościoła
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W02, SP_W11, SP_U05, SP_K03, SP_K06
Zagadnienia:
- Prawo pracy, ZUS – 4 godz.
Literatura: L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2003
- Zatrudnienie osób konsekrowanych w instytucjach kościelnych lub cywilnych – 4 godz.
Literatura: L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2003
- Zasady prawne wolontariatu – 4 godz.
Literatura: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873)
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- Proboszcz jako pracodawca – 4 godz.
Literatura: L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2003
Nazwa przedmiotu
Kościół w mediach
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W07, SP_W15, SP_U02, SP_U08, SP_K01, SP_K05
Zagadnienia:
- Tworzenie stron internetowych parafii i/lub innych organizacji kościelnych – 4 godz.
Literatura: A. S. Tannenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice 2004
- Nowe i stare media w Kościele - 4 godz.
Literatura: W. Bar, Środki masowego komunikowania, archiwa, biblioteki i muzea, w:
H. Misztal, Prawo wyznaniowe w III RP, Sandomierz 1999
- Bezpieczeństwo w Internecie – 4 godz.
Literatura: A. S. Tannenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice 2004
Kształtowanie wizerunku Kościoła w mediach – 4 godz.
Literatura: W. Bar, Środki masowego komunikowania, archiwa, biblioteki i muzea, w:
H. Misztal, Prawo wyznaniowe w III RP, Sandomierz 1999
Nazwa przedmiotu
Prawne regulacje działalności duszpasterskiej Kościoła
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W05, SP_W08, SP_W10, SP_W13, SP_W17, SP_U01, SP_U04, SP_K01, SP_K03,
SP_K05, SP_K06
Zagadnienia:
- Stowarzyszenia kościelne – 6 godz.
Literatura: W. Bar, Wolność zrzeszeń wierzących, w: H. Misztal, Prawo wyznaniowe w
III RP, Sandomierz 1999
- Duszpasterstwa specjalistyczne w prawie polskim – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000
M. Poniatowski, P. Sobczyk, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012
- Wymogi prawne duszpasterstwa pielgrzymkowego – 2 godz.
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000
M. Poniatowski, P. Sobczyk, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012
- Działalność charytatywno-opiekuńcza organizacji kościelnych – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000
M. Poniatowski, P. Sobczyk, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012
- Parafia jako organizator imprez publicznych – 4 godz.
Literatura: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.
2009 nr 62 poz. 504
Nazwa przedmiotu
Partykularne aspekty ochrony wolności wiernych
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W07, SP_W09, SP_W15, SP_U04, SP_U10, SP_K01, SP_K03, SP_K06
Zagadnienia:
- Prawo autorskie w praktyce duszpasterskiej – 4 godz.
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Literatura: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)
- Ochrona danych osobowych w Kościele polskim – 6 godz.
Literatura: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)
- Prawne aspekty nauczania religii w szkołach publicznych – 6 godz.
Literatura: P. Tuleja, Wolność sumienia i religii, w: P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne
RP, Warszawa 1999
- Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem – procedura na poziomie parafialnym i
diecezjalnym – 4 godz.
Literatura: Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Actus formalis defectionis ab ecclesia
catholica, 13.03.2006 r., Prot. 10279/2006
KEP, Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła,
27.09.2008 r.
Nazwa przedmiotu
Modele humanistycznych środków działalności ewangelizacyjnej Kościoła
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
SP_W04, SP_W12, SP_W15, SP_U01, SP_U02, SP_U04, SP_K02, SP_K03, SP_K05,
Zagadnienia:
- Psychologia pastoralna – asertywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w relacjach
międzyludzkich – 8 godz.
Literatura: Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 2002
- Muzyka kościelna – 4 godz.
Literatura: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997
- Podstawy retoryki – 4 godz.
Literatura: M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? Bielsko-Biała 2006
- Kościół a polityka – 4 godz.
Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000; M. Poniatowski,
P. Sobczyk, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 2012

6) forma zakończenia studiów podyplomowych i uzyskania końcowego wyniku
Absolwent, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem
nauczania, otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wynik końcowy na
świadectwie jest średnią wszystkich uzyskanych ocen z procesie kształcenia tych studiów.
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7. Plan studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr I
Prawne aspekty relacji
1
Kościół – państwo
Kanoniczno-cywilne aspekty
2.
prawa małżeńskiego
Zagadnienia majątkowe
3.
jednostek kościelnych
Razem semestr I
Semestr II
Nieruchomości kościelne w
1.
perspektywie prawa
cywilnego
Prawo pracy w działalności
2.
Kościoła
Kościół w mediach
3.
Razem semestr II
Semestr III
Prawne regulacje działalności
1.
duszpasterskiej Kościoła
Partykularne aspekty
2.
ochrony wolności wiernych
Modele humanistycznych
3.
środków działalności
ewangelizacyjnej Kościoła
Razem semestr III
Razem semestr I-III

Wykład
(liczba
godzin)

Ćwiczenia/
Seminaria
(liczba
godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

16

-

Egzamin/test

5

16

-

Egzamin/test

5

28

-

Egzamin/test

10

60

20

28

-

Egzamin/test

10

16

-

Egzamin/test

5

16
60

-

Egzamin/test

5
20

20

Egzamin/test

6

20

Egzamin/test

6

20

Egzamin/test

8

60

20

180

60
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