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Postotak primjene
e-učenja
OPIS PREDMETA

Upoznati pojam crkvenog prava, povijest i razvitak crkvenog prava,
najvažnije zbirke prava i sadržaj ZKP.
Razumjeti važnost Općih odredbi u kanonskom pravu i njihove
Ciljevi predmeta primjene u redovitom djelovanju pravnoga sustava katoličke Crkve.
Naučiti kako se tumače i primjenjuju odredbe III. knjige ZKP,
Naučiteljska služba Crkve (o navještenju Božje riječi, misijskoj
djelatnosti, katoličkom odgoju i sredstvima društvenog priopćivanja).
Uvjeti za upis
predmeta i
ulazne
kompetencije
potrebne za
predmet
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
1. Opisati povijesni razvitak kanonskog prava i način nastanka
Očekivani ishodi

Zakonika iz 1917., a zatim Zakonika iz 1983. god. i Zakonika

učenja na razini

kanona istočnih Crkava.

predmeta (4-10
ishoda učenja)

2. Analizirati i ispravno tumačiti kanone u Općim odredbama i
Naučiteljskoj službi Crkve ZKP.
3. Usporediti propise Općih odredaba s ostalim zakonima Katoličke
Crkve.
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4. Poznavati način proglašavanja zakona, nastanka običaja, i način
funkcioniranja upravnih mehanizama u katoličkoj Crkvi.
5. Napraviti sintezu kanona o fizičkim i pravnim osobama u Crkvi.
6. Opisati kanonski izbor i druge vrste popunjavanja crkvenih službi.
Uvodno predavanje: pojam i definicija prava i razvoj pravne znanosti;
pravni sustav katoličke Crkve. (2)
Povijesni pregled razvoj kanonskoga prava. (2)
Uvodni kanoni prve knjige Zakonika kanonskoga prava (kan. 1-6). (2)
Odredbe o Crkvenim Zakonima (kan. 7-22). (2)
Običaj u Zakoniku kanonskoga prava (kan. 23-28). (1)
Pojedinačni upravni akti (kan. 35-93). (3)
Statuti i pravilnici (kan. 94-95). (1)
Sadržaj
predmeta
detaljno
razrađen prema
satnici nastave

Fizičke i pravne osobe u Zakoniku kanonskog prava (kan. 96-123). (2)
Pravni čini: prisila, strah, neznanje, zabluda (kan. 124-128). (1)
Vlast upravljanja u katoličkoj Crkvi (kan. 129-144). (2)
Crkvene službe: povjeravanje i gubitak (kan. 145-196). (3)
Vrijeme u Zakoniku kanonskoga prava: zastara i računanje (kan. 197203). (1)
Uvodni kanoni treće knjige Zakonika kanonskoga prava (kan. 747755). (1)
Naviještanje Božje riječi: propovijedanje, katehetsko poučavanje (kan.
756-780). (2) Crkvena misijska djelatnost (kan. 781-792). (1)
Katolički odgoj: škole, sveučilišta i visoka učilišta, fakulteti (kan. 793821). (3)
Sredstva društvenog priopćenja i posebno knjige; ispovijest vjere (kan.
822-833). (1)
☒ predavanja
☐ seminari i radionice

Vrste izvođenja

☐ vježbe

nastave:

☐ on line u cijelosti
☐ mješovito e-učenje
☐ terenska nastava

☐ samostalni zadaci
☐ multimedija
☐ laboratorij
☐ mentorski rad
☐ (ostalo upisati)
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Obveze
studenata

Prisutnost na predavanjima, sudjelovanje u raspravi, na zamolbu
nastavnika čitanje pravnih odredaba iz Zakonika kanonskoga prava
koje tumače značenje pojedinog kanona iz Općih odredaba.

Praćenje rada

Pohađanje

studenata

nastave

(upisati udio u

Eksperimental

1,0

ECTS bodovima ni rad
za svaku
aktivnost tako

Esej

da ukupni broj
ECTS bodova

Akad. godina: 2020./21.

Istraživanj

Referat

Osobni rad

Seminarsk

(Ostalo

i rad

upisati)

Usmeni

Kolokviji

Praktični rad

e

ispit

0,5

1,5

(Ostalo
upisati)

odgovara
bodovnoj
vrijednosti

Pisani ispit

(Ostalo

Projekt

upisati)

predmeta):
Ocjenjivanje i
vrjednovanje

Pohađanje nastave – 10 %;

rada studenata

Sudjelovanje u raspravi – 10 %;

tijekom nastave i Završni ispit – 80 %. (Završni ispit je usmeni i za prolaz je nužno
na završnom

točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

ispitu

Naslov

Broj

Dostupnost

primjerak

putem

au

ostalih

knjižnici

medija

Zakonik kanonskoga prava proglašen vlašću
Obvezna

pape Ivana Pavla II. s izvorima, GK, Zagreb,

literatura

1996. (Opće odredbe, kan. 1.-203., str. 4.-

(dostupna u

91.; Naučiteljska služba Crkve, kan. 747.-

4

knjižnici i putem 833., str. 376.-421).
ostalih medija)

J.

Brkan,

Opće

odredbe

Zakonika

kanonskoga prava, Makarska, 1997., str.

5

15.-357.
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Šalković,

Pravni

Akad. godina: 2020./21.

Obvezna

J.

elementi

literatura

evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar

(nastavak)

II. knjige Zakonika, Glas Koncila, Zagreb,
2013, str. 21-246.
N. Škalabrin, Uvod u kanonsko pravo, Đakovo, 1994., str. 77.-105;

Dopunska
literatura

V. B. Nuić, Opće pravo Katoličke Crkve, KS, Zagreb, 1985., str. 251274;
L. Gerosa, Crkveno pravo, KS, Zagreb, 2007., str. 5-110.
J. Brkan, Crkvena vlast upravljanja. Porijeklo, sposobnost, suradnja,
Split, 2014, str. 8-132.
Praćenje pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza

Načini praćenja
kvalitete koji
osiguravaju
stjecanje
utvrđenih ishoda
učenja

studenata (nastavnik).
Nadzor izvođenja nastave (prodekan za nastavu).
Analiza uspješnosti studiranja po svim predmetima studija (prodekan
za nastavu).
Studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave za svaki predmet
studija (UNIST, Centar za unaprjeđenje kvalitete).
Ispitom koji provodi predmetni nastavnik provjeravaju se svi ishodi
učenja predmeta.

Ostalo (prema
mišljenju
predlagatelja)
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