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AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE 

_______________________________________________ 
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa                tel./fax. (022)  869-98-90  

 

 

UCHWAŁA nr 07/2022 

Senatu Akademii Katolickiej w Warszawie 

z dnia 10 marca 2022 

w sprawie programu kształcenia na Licencjacie Kanonicznym – Przygotowaniu do 

Doktoratu 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 15 Statutu Akademii Katolickiej w Warszawie z dnia 17 czerwca 

2015 roku Senat Akademii Katolickiej w Warszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Senat Akademii Katolickiej w Warszawie uchwala program kształcenia na Licencjacie 

Kanonicznym – Przygotowaniu do Doktoratu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                           Przewodniczący Senatu  

                       Akademii Katolickiej w Warszawie 

 

 

      Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina 
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Program i efekty uczenia się –  

Licencjat Kanoniczny - Przygotowanie do Doktoratu 

 
 

Program: 

 

Licencjat Kanoniczny nie jest w świetle Ustawy szkołą doktorską, jednak umożliwia podjęcie 

postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym, dlatego też powinien przygotować 

kandydata według wytycznych w/w struktury. Według założeń autorów PSWN doktorant nie 

ma być starszym studentem, ale młodym badaczem. Co to oznacza w przypadku dziedziny 

jaką stanowią nauki teologiczne? Badacz w dziedzinie nauk teologicznych musi posiadać 

umiejętność formułowania metodologii koniecznej do przeprowadzenia badań, wyszukiwania 

tematów do projektów badawczych i pisania ich, pisania artykułów naukowych i monografii, 

występowania na konferencjach, które są miejscem wymiany bieżącej myśli naukowej i 

wreszcie ma być ekspertem w konkretnych polach badawczych. Dodatkowym wymaganiem 

do uzyskania doktoratu na uczelniach kościelnych jest posiadanie stopnia licencjatu 

kanonicznego.  

Aby odpowiedzieć na te wymagania Licencjat Kanoniczny-Przygotowanie do Doktoratu 

oferuje następujący program: 

Studia trwają 4 lata i składają się z dwóch etapów: 

 

I etap (2 lata): 21 spotkań rocznie, na które składają się wykłady metodologiczne, 

specjalizacyjne, seminaria naukowe i dwie konferencje naukowe. Dodatkowo, raz na rok, 

uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pracę pisemną, napisaną pod kierunkiem wybranego 

promotora, która spełnia wymagania artykułu naukowego. Po zaliczeniu tego etapu może 

przystąpić do egzaminu licencjackiego oraz obronić pracę licencjacką. 

 

II etap (2 lata): 7 spotkań rocznie, na które składają się seminaria naukowe i dwie konferencje 

naukowe. Dodatkowo, raz na rok, uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pracę pisemną, 

napisaną pod kierunkiem wybranego promotora.  

 

Podczas całego toku studiów uczestnik musi zaliczyć jedno wystąpienie na konferencji 

naukowej. Musi także opublikować artykuł w czasopiśmie punktowanym znajdującym się na 

liście ministerialnej, lub monografię naukową w wydawnictwie znajdującym się na liście 

ministerialnej, bądź rozdział w takiej monografii.  

 

Efekty uczenia: 

 

Powyższy program LK-PD pozwala uzyskać efekty kształcenia, które odpowiadają 

charakterystykom drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji nas poziomie 8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. 
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w sprawie charakterystyk drugiego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji – Dz. U. Poz. 2218; U2.0, art. 186.1.2.). 

Wiedza 

 

Kod Absolwent Licencjatu 

Kanonicznego zna i 

rozumie: 

Kod PRK 

TLK_W01 w stopniu umożliwiającym 

rewizję istniejących 

paradygmatów w naukach 

teologicznych – światowy 

dorobek obejmujący: 

podstawy teoretyczne 

(teologia dogmatyczna, 

teologia moralna 

fundamentalna) 

P8S_WG 

TLK_W02 zagadnienia ogólne i 

wybrane zagadnienia 

szczegółowe właściwe dla 

nauk teologicznych w 

zakresie teologii 

dogmatycznej lub teologii 

pastoralnej, lub teologii 

duchowości, lub teologii św. 

Tomasza z Akwinu 

P8S_WG 

TLK_W03 Główne tendencje 

rozwojowe oraz najnowsze 

metody stosowane w 

naukach teologicznych w 

celu możliwości podjęcia 

nowych badań 

P8S_WG 

TLK_W04 fundamentalne dylematy 

współczesnej cywilizacji 

rozumiane jako wyzwania 

dla współczesnych badań w 

naukach teologicznych 

P8S_WK 

TLK_W05 społeczno-ekonomiczne, 

prawne i inne istotne 

uwarunkowania działalności 

badawczej mające wpływ na 

rozwój badań w zakresie 

teologii 

P8S_WK 

 

Umiejętności 

Kod Absolwent Licencjatu 

Kanonicznego potrafi: 

Kod PRK 

TLK_U01 wykorzystywać wiedzę z 

różnych dziedzin nauk 

teologicznych, jak również 

P8S_UW 

P8S_UU 
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w obszarze badań 

interdyscyplinarnych, 

również w językach obcych, 

do twórczego 

identyfikowania, 

formułowania i 

innowacyjnego 

rozwiązywania złożonych 

problemów lub 

wykonywania zadań o 

charakterze badawczym 

TLK_U02 definiować cel i przedmiot 

badań, formułować hipotezę 

badawczą, rozwijać metody, 

techniki i narzędzia 

badawcze oraz twórczo je 

stosować i wnioskować na 

podstawie wyników badań 

P8S_UW 

TLK_U03 transferować wyniki prac 

badawczych do konkretnej 

jednostki, wspólnoty 

(zwłaszcza Kościoła), a 

także społeczeństwa 

P8S_UW 

TLK_U04 Wyciągać prawidłowe, 

rzetelne i merytoryczne 

wnioski na podstawie 

wyniku badań 

P8S_UW 

TLK_U05 dokonywać krytycznej 

analizy i oceny wyników 

badań teologicznych zgodnie 

zasadami dialogu 

ekumenicznego 

P8S_UW 

TLK_U06 upowszechniać wyniki 

badań, także w formach 

popularnych 

P8S_UK 

TLK_U07 inicjować debatę teologiczną 

lub interdyscyplinarną oraz 

organizować spotkania 

badaczy 

P8S_UK 

TLK_U08 uczestniczyć w dyskursie 

naukowym 

P8S_UK 

TLK_U09 posługiwać się językiem 

obcym (najlepiej 

angielskim) w stopniu 

umożliwiającym 

uczestnictwo w 

międzynarodowym 

środowisku naukowym i 

zawodowym 

P8S_UK 

TLK_U10 planować i realizować P8S_UO 
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indywidualne i zespołowe 

przedsięwzięcie badawcze 

lub twórcze, także w 

środowisku 

międzynarodowym 

 

TLK_U11 samodzielnie planować i 

działać na rzecz własnego 

rozwoju oraz inspirować i 

organizować rozwój innych 

osób 

P8S_UU 

TLK_U12 opracowywać programy 

kształcenia lub szkolenia i 

realizować je z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych metod i 

narzędzi 

P8S_UU 

 

Kompetencje społeczne 

 

Kod Absolwent Licencjatu 

Kanonicznego jest gotów 

do: 

Kod PRK 

TLK_K01 krytycznej oceny dorobku 

teologicznego oraz 

krytycznej oceny własnego 

wkładu w rozwój tej 

dyscypliny 

P8S_KK 

TLK_K02 uznawania znaczenia wiedzy 

teologicznej w 

rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych 

P8S_KK 

TLK_K03 wypełniania zobowiązań 

wynikających z roli teologa 

w Kościele katolickim 

P8S_KO 

TLK_K04 inicjowania działań na rzecz 

dobra wspólnego 

społeczeństwa jako teolog 

zgodnie z zasadami 

katolickiej nauki społecznej 

P8S_KO 

TLK_05 do szacunku dla prawdy w 

łączności z Urzędem 

Nauczycielskim Kościoła 

oraz stosować się do zasad 

obowiązujących w 

prowadzeniu dialogu 

ekumenicznego, 

międzyreligijnego i 

światopoglądowego 

P8S_KR 

TLK_K06  prowadzenia badań w 

sposób profesjonalny i 

P8S_KR 
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niezależny zgodny z 

zasadami etyki zawodowej 

oraz tworzenia i 

zachowywania etosu w 

teologicznym środowisku 

naukowym 

 

TLK__K07 respektowania zasady 

publicznej własności 

wyników badań naukowych 

z uwzględnieniem zasad 

ochrony własności 

intelektualnej 

P8S_KR 

 

Tablica pokrycia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK przez efekty uczenia się 

Licencjatu Kanonicznego 

 

 Wiedza Umiejętności Kompetencje 

społeczne 

 WG WK UW UK UO UU KK KO KR 

TLK_W01 +         

TLK_W02 +         

TLK_W03 +         

TLK_W04  +        

TLK_W05  +        

TLK_U01   +   +    

TLK_U02   +       

TLK_U03   +       

TLK_U04   +       

TLK_U05   +       

TLK_U06    +      

TLK_U07    +      

TLK_U08    +      

TLK_U09    +      

TLK_U10     +     

TLK_U11      +    

TLK_U12      +    

TLK_K01       +   

TLK_K02       +   

TLK_K03        +  

TLK_K04        +  

TLK_K05         + 

TLK_K06         + 

TLK_K07         + 

 


