
INFORMACJA O STUDIACH 

 

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW w WARSZAWIE 

STUDIUM PODYPLOMOWE: 

 ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA 

W SŁUŻBIE CHARYZMATU INSTYTUTU ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

1. Cel studium 

Celem studiów podyplomowych jest uwydatnienie służebnego charakteru zarządzania 

i administracji w instytutach życia konsekrowanego oraz przygotowanie osób do 

skuteczniejszego pełnienia różnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej administracji w 

tychże instytutach (m.in. podmioty władzy, kierowanie wspólnotami i sprawami na różnych 

szczeblach, przyjęcie do instytutu i dopuszczenie do profesji, formacja, apostolat, sprawy 

ekonomiczne, odejście czasowe i definitywne). 

 

2. Uczestnicy i organizacja studium 

Studium może podjąć każdy zainteresowany problematyką, a szczególnie osoby 

zakonne. Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakresu prawa kanonicznego z Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium jest jednoroczne (dwa semestry), łącznie 

obejmuje około 170 godz. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w piątek (od godz. 16.00) i w 

sobotę (od godz. 8.00) w budynkach UKSW. Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia 

studium. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie 

końcowego testu. 

 

3. Opłaty i zapisy 

Opłaty semestralne należy uiścić z góry na wskazane konto po 1500 zł lub całościowo 

3000 zł. Uregulowanie płatności semestralnej powoduje wpisanie na listę uczestników 

Studium. Studium może być zawieszone w danym roku z powodu małej liczby uczestników. 

Zapisy na studium są otwarte od 10 czerwca 2013 r. do 27 września 2013 r. Osoby 

zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego 

UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 839-52-64, email: 

prawokan@uksw.edu.pl. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu. 

Terminy zjazdów zostaną podane w końcu września.  

mailto:prawokan@uksw.edu.pl


 

4. Wymagane dokumenty: 

1 Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. Formularz podania umieszczony jest na 

stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (http://www.wpk.uksw.edu.pl). 

1 Odpis dyplomu ostatniej ukończonej szkoły. 

2 2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego. 

3 Po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na studia, studenci otrzymają 

informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę na studia. 

Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa Kanonicznego Podyplomowe 

Studium Zarządzanie i Administracja w Służbie Charyzmatu Instytutu Życia 

Konsekrowanego. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego 

(za semestr lub cały rok). 

 

5. Szczegółowy program Studium: 

1. Formy życia konsekrowanego w Kościele i charyzmat instytutu. 

2. Fundamenty, kryteria i cele zarządzania oraz administracji w instytutach życia 

konsekrowanego: realizacja zasadniczych celów właściwych instytutowi w Kościele i z 

Kościołem. 

3. Prawo własne instytutów życia konsekrowanego: typologia, opracowywanie, 

zatwierdzanie, zmiany. 

4. Zarządzanie kolegialne: 

4.1. Kapituły generalne, prowincjalne, domowe: zadania, przygotowanie, celebracja, 

realizacja uchwał. 

4.2. Rada generalna, prowincjalna, domowa. 

5. Podstawowe elementy zarządzania personalnego:  

5.1. Przełożony i jego rada: uprawnienia, obowiązki. 

5.2. Kuria generalna i prowincjalna. 

6. Założenie i zniesienie domu zakonnego, wyodrębnienie prowincji. 

7. Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego (w tym ponowne przyjęcie do instytutu). 

8. Profesja zakonna: warunki dopuszczenia do profesji, skutki (obowiązki wypływające z 

profesji); testament, zaciąganie długów i innych zobowiązań, zrzeczenie się dóbr 

doczesnych. 

9. Formacja początkowa i ustawiczna: potrzeba i odpowiedzialność, program, organizacja. 

http://www.wpk.uksw.edu.pl/


10. Apostolat w instytutach życia konsekrowanego (m.in. kompetencje biskupa diecezjalnego; 

umowy z biskupami diecezjalnymi, proboszczami i innymi podmiotami; laikat 

stowarzyszony). 

11. Zarządzanie dobrami doczesnymi (cele i charakter dóbr doczesnych, własność, ekonom, 

czynności zwyczajne i nadzwyczajne, pobożne fundacje). 

12. Wizytacja kanoniczna (podmioty, zadania, formy realizacji, decyzje i wytyczne).  

13. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

14. Pobyt poza domem zakonnym i odejście z instytutu zakonnego – przyczyny, procedury, 

skutki: 

14.1. Pobyt poza domem zakonnym (prawny i bezprawny)  

14.2. Przejście do innego instytutu 

14.3. Eksklaustracja 

14.4. Sekularyzacja 

14.5. Wydalenie 

14.6. Natychmiastowe wyrzucenie z domu zakonnego 

14.7. Obowiązki instytutu wobec odchodzących 

15. Elementy prawa kanonizacyjnego. 

 

 


