
Załącznik  

do uchwały nr 217  z dnia  20 grudnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale  Prawa i Administracji 

 

Opis zakładanych efektów kształcenia 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: 

Małżeńskie procesy kanoniczne 

poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych student: 

WIEDZA kod kwalifikacji 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę o instytucji małżeństwa, o jego miejscu wśród nauk 

społecznych i prawnych. Zna rolę i znaczenie małżeństwa w Kościele 

katolickim. Zna aksjologię i terminologię małżeństwa w prawie 

kanonicznym i porównawczo w prawie cywilnym. 

P7S_WG-O1.1-POD 

P7S_WG-O.1.2-POD 

P7S_WK-O2.2-POD 

K_W02 
Zna podstawowe pojęcia i instytucje prawne oraz budowę i hierarchię norm 

prawnych w zakresie małżeńskiego prawa kanonicznego. 
P7S_WG-O1.1-POD 

P7S_WK-O2.1-POD 

K_W03 
Zna źródła prawa kanonicznego oraz zasady wykładni i stosowania prawa 

kanonicznego. Zna kluczowe orzecznictwo kanoniczne. 

P7S_WG-O1.2-POD 

P7S_WK-O2.1-POD 

P7S_WK-O2.2-POD 

K_W04 
Ma podstawową wiedzę o rodzajach procesów kanonicznych, o ich etapach, 

przebiegu i skutkach, a także o roli ich uczestników. Zna podobieństwa i 

różnice odnośnie do analogicznych procesów cywilnych. 

P7S_WG-O1.1-POD 

P7S_WK-O2.1-POD 

P7S_WK-O2.2-POD 

K_W05 
Ma wiedzę na temat ustroju sądów kościelnych i organów prawa 

kanonicznego, ich kompetencji, funkcjonowaniu i współpracy w zakresie 

kanonicznego prawa małżeńskiego. 

P7S_WG-O1.1-POD 

P7S_WG-O.1.2-POD 

P7S_WK-O2.2-POD 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę dla wyjaśnienia instytucji 

małżeństwa w naukach społecznych i prawnych, a zwłaszcza w prawie 

kanonicznym. Potrafi wskazać podobieństwa i różnice instytucji małżeństwa 

w prawie polskim 

P7S_UW-O3-POD 

P7S_UK-O4.1-POD 

P7S_UK-O4.2-POD 

P7S_UU-O6-POD  

K_U02 
Prawidłowo posługuje się przepisami prawa kanonicznego w celu 

uzasadniania konkretnych działań procesowych. 
P7S_UW-O3-POD 

P7S_UK-O4.1-POD  

K_U03 
Prawidłowo posługuje się podstawowymi normami i regułami prawa 

kanonicznego w toku wykładni i stosowania prawa kanonicznego w zakresie 

małżeństwa. 

P7S_UW-O3-POD 

P7S_UK-O4.1-POD 

P7S_UO-O5-POD 

P7S_UU-O6-POD 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
Potrafi praktycznie rozeznać prawną sytuację małżonków w zakresie prawa 

kanonicznego w różnych sytuacjach ich życia. 

P7S_KK-O7.1-POD 

P7S_KK-O7.2-POD 

P7S_KR-O9-POD 

P7S_KO-O8.1-POD 

K_K02 

Jest przygotowany do pracy na gruncie prawa kanonicznego w zakresie 

doradzania małżonkom w skomplikowanych i kryzysowych sytuacjach 

życiowych, a także potrafi doradzić odnośnie do podjęcia działań w 

procesach kanonicznych. 

P7S_KO-O8.1-POD 

P7S_KO-O8.2-POD 

P7S_KO-O8.3-POD  

P7S_KR-O9-POD 

 
 

 


