Prawo wyznaniowe #10.9.0772
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Prawo wyznaniowe
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
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Kat.Pr.Karn.Materialn.i Wykon.oraz Psych.Sąd.
Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

drugiego stopnia
stacjonarne
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Ks. Grzegorz Świst
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS
4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
Uczestnictwo na zajęciach, ew. uzupełnione pracą zaliczeniową w przypadku osób
nieuczestniczących na wszystkich zajęciach

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawa wyznaniowego, modelami stosunków miedzy państwem, a
związkami wyznaniowymi w ich historycznym rozwoju po współczesność.

Treści programowe
Systemy relacji między państwem, a Kościołem.
Przegląd na przestrzeni XXI wieków historii; państwa wyznaniowe; państwa
świeckie; systemy relacji między państwem, a kościołem w Polsce.
2.Źródła prawa wyznaniowego.
Pojęcie i rodzaje źródeł prawa; system źródeł prawa polskiego; umowy
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międzynarodowe.
3.Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem, a Kościołem
katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych; organy
współdziałania; formy stosunków między państwem, a kościołem
katolickim; formy regulacji stosunków między państwem, a innymi
kościołami i związkami wyznaniowymi.
4.Zasady relacji między Kościołem i państwem w nauczaniu Soboru
Watykańskiego II i papieży posoborowych.
Zasada wolności religijnej; zadania państwa wobec wolności religijnej;
granice wolności religijnej.
5. Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych. Podmiotowość Stolicy
Apostolskiej, Kościoła katolickiego i Miasta Watykan w stosunkach
międzynarodowych, stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej.
6. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu. Ogólna charakterystyka konkordatu;
konkordat, a konstytucja; praktyki religijne na koloniach i obozach letnich dla
dzieci i młodzieży.
7.Osobowość prawna Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych.
Osobowość prawna Kościoła katolickiego w Polsce jako całości oraz osobowość
cywilnoprawna kościelnych jednostek organizacyjnych; osobowość prawna
innych kościołów i związków wyznaniowych (Kościół Ewangelicko-Augsburski,
Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Wschodni
Kościół Staroobrzędowcy itp.).
8.Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych.
Źródła finansowania działalności instytucji kościelnych, uznanie praw
majątkowych Kościoła katolickiego; uznanie praw majątkowych innych
kościołów i związków wyznaniowych.
9.Karna i cywilna ochrona wolności sumienia i religii.
Przestępstwo dyskryminacji religijnej; ochrona cywilna wolności sumienia,
klauzula sumienia.
10.Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej.
Stanowisko kościołów wobec Unii Europejskiej i Unii Europejskiej wobec
religii; deklaracja o kościołach w Traktacie Amsterdamskim.

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. J.Krukowski; Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
2. H.Misztal; Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1997.
3. M.Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999.
4. Prawo wyznaniowe pod red. H.Misztala, Lublin 2000.
5. W. Uruszczak; Prawo wyznaniowe, wybór źródeł, Kraków 1997.
6. K. Warchałowski; Prawo wyznaniowe, wybór źródeł, Warszawa 2000.
7. M. Winiarczyk- Kossakowska, Państwowe prawo wyznanie w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1. Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską z 1998 roku.
Literatura uzupełniająca:
1. J.Krukowski; Konkordaty współczesne. Doktryna-teksty (1964-1994), Warszawa
1995.
2. M. Pietrzak; Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999.
3. J. Ratziger; Kościół - ekumenia - polityka, Poznań 1991.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Znajomość prawa wyznaniowego , które obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej z
uwzględnieniem Konstytucji RP i Konkordatu.

Umiejętności
Umiejętność zastosowania zasady wolności religijnej oraz form stosunków
pomiędzy państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce oraz Unii
Europejskiej.

Kompetencje społeczne (postawy)
Poszanowanie zasady równouprawnienia związków wyznaniowych oraz form
współpracy pomiędzy państwem, a kościołem z zachowaniem autonomii i
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niezależności każdego z nich. Uznanie osobowości prawnej kościoła katolickiego w
Polsce oraz uznanie praw majątkowych innych kościołów i związków
wyznaniowych.

Kontakt
http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/grzegorzswist.html
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