
Załącznik nr 1 

 

Program studiów 

                       

Ogólna charakterystyka: 

     

 

nazwa kierunku PRAWO 

poziom studiów 7 poziom PRK 

profil studiów profil ogólnoakademicki  

forma studiów  studia stacjonarne jednolite magisterskie 

język studiów język polski 

prowadzone w siedzibie czy w filii uczelni prowadzone  w siedzibie KUL 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

liczba semestrów 10 

liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów 300 

łączna liczba godzin zajęć (bez praktyk) 3000 

dyscyplina wiodąca nauki prawne  

procentowy udział poszczególnych dyscyplin w 

liczbie ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

nauki prawne - dyscyplina wiodąca - 100 % 
 

łączna liczba ECTS, jaką student musi uzyskać 

w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem 

prowadzącego 

275 ECTS 

łączna liczba ECTS, jaką student musi uzyskać 

w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych 

nie dotyczy 

wymiar praktyk oraz liczba ECTS;  

zasady i forma odbywania praktyk określone w 

odrębnym regulaminie 

160, 5 ECTS - wg Regulaminu praktyk  

zawodowych  zatwierdzonego prze Radę  

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji  w dn. 19 czerwca  2018 r. 

(korekta załącznika  nr  z załączeniu ) 

warunki ukończenia studiów złożenie pracy dyplomowej (samodzielne 
opracowanie zagadnienia naukowego, prezentujące 
ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze 
studiami na kierunku prawo (stacjonarne lub 
niestacjonarne, jednolite magisterskie) oraz 
umiejętności samodzielnego analizowania i 
wnioskowania); zdanie egzaminu magisterskiego 

program obowiązuje dla cykli kształcenia 

począwszy od roku akademickiego 

2020/2021 

 

 

 



nazwa kierunku PRAWO 

poziom studiów 7 poziom PRK 

profil studiów profil ogólnoakademicki  

forma studiów  studia niestacjonarne jednolite magisterskie 

Język studiów język polski  

prowadzone w siedzibie czy w filii uczelni prowadzone  w siedzibie KUL 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

liczba semestrów 10 

liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów 300 

łączna liczba godzin zajęć (bez praktyk) 1837 

dyscyplina wiodąca nauki prawne  

procentowy udział poszczególnych dyscyplin w 

liczbie ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

nauki prawne - dyscyplina wiodąca - 100 % 
 

łączna liczba ECTS, jaką student musi uzyskać 

w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem 

prowadzącego 

275 ECTS 

łączna liczba ECTS, jaką student musi uzyskać 

w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych 

nie dotyczy 

wymiar praktyk oraz liczba ECTS;  

zasady i forma odbywania praktyk określone w 

odrębnym regulaminie 

120, 5 ECTS - wg Regulaminu praktyk  

zawodowych  zatwierdzonego prze Radę  

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji  w dn. 19 czerwca  2018 r. 

(korekta załącznika  nr  z załączeniu ) 

  

warunki ukończenia studiów złożenie pracy dyplomowej (samodzielne 
opracowanie zagadnienia naukowego, prezentujące 
ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze 
studiami na kierunku prawo (stacjonarne lub 
niestacjonarne, jednolite magisterskie) oraz 
umiejętności samodzielnego analizowania i 
wnioskowania); zdanie egzaminu magisterskiego 

program obowiązuje dla cykli kształcenia 

począwszy od roku akademickiego 

2020/2021 

 


