Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts

1.2. Kierunek studiów

Prawo kanoniczne

Canon Law

1.3. Specjalność

-

-

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji

The John Paul II Catholic University of Lublin

3.1. Dziedzina ISCED

0421: Prawo,

0421: Law,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

300

300

2.2. Jednostka organizacyjna

Faculty of Law, Canon Law and Administration

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiadający ww. kwalifikację ma
Graduates with the above qualification possess
zaawansowaną wiedzę dotyczącą specyfiki
advanced knowledge of the thematic and
przedmiotowej i metodologicznej prawa
methodological aspects of canon law, its
kanonicznego, jego historycznych uwarunkowań historical circumstances and relationships with
i relacji do innych systemów prawnych. Zna
other legal systems. They are familiar with the
mechanizmy tworzenia prawa kościelnego oraz mechanisms of creation of ecclesiastical law and
cele, zasady organizacji i funkcjonowania
the goals, organization rules and the functioning
instytucji Kościoła. Ma zaawansowaną wiedzę z of the institutions of the Church. They have
zakresu norm ogólnych prawa kanonicznego,
advanced knowledge in the field of general
prawa sakramentów świętych, kościelnego
norms of canon law, the law of holy sacraments,
prawa małżeńskiego, kościelnego prawa
matrimonial law, procedural church law, canon
procesowego, kanonicznego procesu karnego, criminal procedure, canonization law, church
prawa kanonizacyjnego, prawa majątkowego
property law, the law of Eastern Catholic
Kościoła, prawa katolickich Kościołów
Churches, ecclesiastical administrative law and
wschodnich, kościelnego prawa
public church law, the law of institutes of
administracyjnego i kościelnego prawa
consecrated life and societies of apostolic life.
publicznego, prawa instytutów życia
Graduate are able to use the acquired skills for
konsekrowanego i stowarzyszeń życia
the analysis, evaluation and presentation of his
apostolskiego. Absolwent potrafi wykorzystać
own solutions to legal issues in administrative
nabyte kompetencje do analizy, oceny i
and procedural respects. They describe and
przedstawienia własnych rozwiązań problemów analyse relations of the Church to the State and
prawnych w zakresie administracyjnym i
secular legal systems. They are able to use
procesowym. Opisuje i analizuje relacje Kościoła specialised terminology in the field of canon law
do państwa i świeckich systemów prawnych.
in Polish and a foreign language, to prepare oral
Posługuje się specjalistyczną terminologią z
and written presentations in the field of canon
zakresu prawa kanonicznego w języku polskim i law and to conduct professional discussions in a

58c27a0aed53628aa5d5c18ca37e00b4 | Data: 2019-12-10 07:51:20 | Strona 1/2

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

obcym, przygotowuje wystąpienia ustne oraz
group of specialists. They have an enterprising
pisemne z zakresu prawa kanonicznego oraz
attitude with regard to the formation of their own
prowadzi dyskusję w gronie specjalistów.
professional path.
Wykazuje postawę przedsiębiorczą w
odniesieniu do kształtowania własnej ścieżki
zawodowej.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
A person with the above qualification is prepared
przygotowana do pracy w administracji
to work within the structures of church
kościelnej (trybunały kościelne, kurie diecezjalne administration (church tribunals, diocesan
i zakonne), w sądownictwie kościelnym (jako
curias), in church tribunals (as a judge,
sędzia, adwokat, notariusz, promotor
advocate, notary, promoter of justice, defender of
sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego), the bond), in legal practice, administration, nonw praktyce prawniczej, administracji i
governmental organisations, the mass media and
organizacjach pozarządowych, mass-mediach i social communication institutions. He can also
komunikacji społecznej. Może również pracować work as a canon law lecturer in higher theological
jako wykładowca prawa kanonicznego w
seminaries and canon law faculties in Poland
wyższych seminariach duchownych i wydziałach and abroad.
prawa kanonicznego w Polsce i za granicą.
-

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

-

-

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Uprawnienia zawodowe sędziego kościelnego,
promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła
małżeńskiego
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
Po zdaniu dodatkowego egzaminu wymaganego
uzyskanie uprawnień zawodowych
przez przepisy kościelne (licencjat kościelny)
osoba posiadająca ww. kwalifikację może
otrzymać urząd: sędziego kościelnego,
promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła
małżeńskiego.
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięzdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

The right to practice as a church judge, a
promoter of justice or a defender of the bond.
On passing an additional examination required
by the ecclesiastical law (church licentiate), the
person having the above qualification can
assume the function of a church judge, a
promoter of justice or a defender of the bond.
-

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Umiejętności praktyczne są kształtowane w
programu studiów istotnych ze względu na ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w
kompetencje absolwenta
kancelarii parafialnej, w kurii diecezjalnej oraz w
sądzie kościelnym.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

7.4. Pozostałe uwagi

Practical skills are developed within the scope of
compulsory internships in a parish office, a
diocesan curia and a church tribunal.
Full-time,

Absolwent może kontynuować naukę na
The graduate can continue education at
studiach podyplomowych. Absolwent może
postgraduate studies. The graduate can also
ubiegać o przyjęcie do szkoły doktorskiej w celu apply for admission to doctoral school to attain a
zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
qualification at EQF level 8.
Absolwent ma możliwość uzyskania kwalifikacji zThe graduate can obtain a qualification with
zakresu prawa katolickich Kościołów
regard to the law of Eastern Catholic Churches.
wschodnich. Studia prowadzone są również w Studies are available also in the form of
trybie niestacjonarnym.
extramural studies.
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