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Nazwa kierunku: PRAWO W BIZNESIE 
Poziom studiów: studia II stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauk społecznych 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: nauki prawne 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
dziedziny sztukiiv 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
kwalifikacji 

inżynierskichv 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 
Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie 

nauk i relacjach do innych nauk. 
P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych. P7U_W2 P7S_WK2 
  

K_W03 
Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin 

prawa w języku polskim i podstawową w języku obcym. 
P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W04 
Zna i rozumie terminologię ekonomiczną i biznesową w języku polskim i 

podstawową w języku obcym. 
P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W05 
Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin 

prawa i hierarchii norm prawnych. 
P7U_W2  P7S_WK2 

  

K_W06 Zna i rozumie zasady wykładni prawa. P7U_W1 P7S_WG2 
  

K_W07 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa. P7U_W1 P7S_WG2 
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K_W08 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych funkcjonujących 

w działalności gospodarczej. 
P7U_W2 P7S_WK3 

  

K_W09 Ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami. P7U_W2 P7S_WK1 
  

K_W10 
Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne 

oraz rządzące nimi prawidłowości. 
P7U_W2 P7S_WK1 

  

K_W11 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości. P7U_W2 P7S_WK3 
  

K_W12 
Zna miejsce dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 
P7U_W2 P7S_WK3 

  

K_W13 
Ma podstawową wiedzę i zna terminologię wykorzystywaną w prawie finansowym, 
podatkowym oraz rachunkowości. 

P7U_W1 P7S_WG1 
  

K_W14 Ma wiedzę na temat projektowanie ścieżki własnej kariery. P7U_W2 P7S_WK1 
  

K_W15 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

P7U_W2 P7S_WK3 
  

K_W16 
Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego. 
P7U_W2  P7S_WK2 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 
Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska społeczne. Analizuje ich wpływ na 

działalność gospodarczą. 
P7U_U1 P7S_UW1 

  

K_U02 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i 
ekonomicznych oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania i 

interpretowania zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

P7U_U1 P7S_UW1 

  

K_U03 
Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi i ekonomicznym w 

języku polskim i w języku angielskim w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych 
i ekonomicznych. 

P7U_U2 P7S_UK3 
  

K_U04 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne  

umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w 
nowoczesnych technologii (ICT). 

P7U_U2 
P7S_UW1 
P7S_UU1 

  

K_U05 

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na 
tematy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o prawnych i 
ekonomicznych. 

P7U_U3 P7S_UK1 

  

K_U06 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk 
społecznych, gospodarczych, politycznych oraz prognozować  ich skutki prawne. 

P7U_U1 
P7S_UW1 
P7S_UW3 

  



Załącznik nr 2 
 

 

K_U07 
Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać terminologii 
specjalistycznej w językach obcych i porozumiewać się w sposób precyzyjny i 

spójny. 
P7U_U3 P7S_UK1 

  

K_U08 
Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach 
działalności gospodarczej. 

P7U_U1  P7S_UW1 
  

K_U09 

Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy,  trafnie formułować 
wnioski  oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów, 

a także rozwiązywać podstawowe problemy badawcze. 

P7U_U3 
P7S_UK1 
P7S_UK2 

  

K_U10 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i 

formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w 
szczególności  krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. 

P7U_U3 P7S_UO2 
  

K_U11 
Potrafi sporządzać podstawowe dokumenty prawne i biznesowe w języku polskim i 

obcym. 
P7U_U3 P7S_UK3 

  

K_U12 
Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności, dostrzega  i analizuje  dylematy etyczne, przewiduje  skutki 

konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa. 
P7U_U3 P7S_UO1 

  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
Uznaje znaczenie stałego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w 
celu uzyskiwania wiedzy koniecznej do rozwiązywania problemów poznawczych i 

praktycznych. 
P7U_K2 P7S_KK2 

  

K_K02 
Docenia znaczenie krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zauważa związek między 

zdobytą wiedzą a właściwym wykonywaniem obowiązków zawodowych. 
P7U_K1 P7S_KR1 

  

K_K03 
Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Inicjuje działania w celu wzrostu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

P7U_K3 
P7S_KO2 
P7S_KO3 

  

K_K04 
Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą 

własną i innych. 
P7U_K2 

P7S_KK1 
P7S_KR1 

  

K_K05 
Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania i zauważa związek między ich 

wykonywaniem a interesem publicznym. 
P7U_K3 P7S_KO1 

  

K_K06 Dostrzega własne ograniczenia i rozumie potrzebę zwrócenia się do ekspertów. P7U_K2 P7S_KK2 
  

K_K07 
Formułuje własne sądy dotyczące posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz 

rozumie potrzebę poddania ich ocenie. 
P7U_K2 P7S_KK1 

  

K_K08 
Rozumie potrzebę działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 

propagowania takiego zachowania wśród innych osób. 
P7U_K1 P7S_KR1 
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i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I 

iv Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część II 

v Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część III 

 

 


