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Nazwa kierunku: PRAWO 

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauk społecznych 

Dyscyplina: 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 PRK 

Odniesienie do 

charakterystyk  
drugiego stopnia 

 poziomów 6-8 PRK 

1 2 3 4 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_W01 
Zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk i ich relacje do innych nauk i dyscyplin 

naukowych. 
P7U_W1 P7S_WG1 

K_W02 

Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe instytucji prawnych, w tym główne kierunki 

ewolucji i najważniejsze osiągnięcia w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie 

historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa. 

P7U_W1 P7S_WG2 

K_W03 
Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w 

języku obcym, co najmniej na poziomie B2+. 
P7U_W1 P7S_WG1 

K_W04 
Ma szeroką wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii 

norm prawnych. Zna szczegółowe uwarunkowania tworzenia prawa i stosowania. 
P7U_W2 

P7S_WK1 

P7S_WG1 

K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa. P7U_W1 P7S_WG1 

K_W06 

Ma znaczną wiedzę dotyczącą cech i funkcji podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich 

funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych 

właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa. 

P7U_W1 

P7U_W2 

P7S_WG1 

P7S_WK2 

K_W07 
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych. Zna i rozumie 

uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne funkcjonowania wybranych instytucji prawa. 
P7U_W1 

P7U_W2 
P7S_WK2 
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K_W08 

Zna prawne zależności między strukturami organizacyjnymi a instytucjami społecznymi, 

gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do 

wybranych struktur i instytucji. 

P7U_W1 

P7U_W2 

P7S_WG1 

P7S_WK1 

P7S_WK3 

K_W09 
Posiada uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych oraz o ich kontekście 

aksjologicznym i wpływie na poszczególne dziedziny prawa. 
P7U_W2 P7S_WG2 

K_W10 
Dysponuje wiedzą o metodach i narzędziach pozyskiwania danych właściwych dla 

poszczególnych dziedzin prawa, pozwalających opisywać struktury i instytucje prawne. 
P7U_W1 

P7U_W2 

P7S_WG1 

P7S_WG2 

K_W11 

Posiada zaawansowaną wiedzę o normach prawnych dotyczących struktur i instytucji prawnych 

oraz rządzących nimi prawidłowościach. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju 

poszczególnych dziedzin prawa. 
P7U_W1 

P7S_WG1 

P7S_WG2 

K_W12 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o procedurach prawnych i procesie ich stosowania. 
P7U_W1 

P7U_W2 

P7S_WG1 

P7S_WK2 

K_W13 Zna i rozumie aksjologiczny kontekst oraz normatywne i praktyczne skutki przedsiębiorczości. P7U_W2 P7S_WK3 

K_W14 
Dysonuje wiedzą na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. Zna i rozumie różnorodne 

uwarunkowania prowadzonej działalności. 
P7U_W2 P7S_WK3 

K_W15 
Zna zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu 

zawodów prawniczych. 
P7U_W2 P7S_WK2 

K_W16 Zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. P7U_W1 P7S_WK2 

 Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_U01 
Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich 

powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej. 
P7U_U1 P7S_UW1 

K_U02 

Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu 

analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk 

prawnych, gospodarczych, społecznych. 

P7U_U1 

P7U_U2 
P7S_UW1 

K_U03 
Potrafi posługiwać się pojęciami prawnymi w celu analizowania zjawisk prawnych oraz 

formułowania i rozwiązywania problemów, również w języku obcym, co najmniej na poziomie 
P7U_U1 

P7S_UW1 

P7S_UK3 
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B2+. 

K_U04 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, 

korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i w języku obcym, co najmniej na poziomie 

B2+), w tym nowoczesnych technologii (ICT). 
P7U_U2 

P7S_UW1 
P7S_UK3 

K_U05 

Posiada umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie, testowanie i analizę problemów 

prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych służących opracowaniu i prezentacji hipotez oraz 

wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych. 

P7U_U1 

P7U_U2 

P7S_UW3 

P7S_UU1 

K_U06 
Posiada umiejętność identyfikowania przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk 

społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozowania ich skutków prawnych. 
P7U_U1 

P7S_UW1 

P7S_UW3 

K_U07 

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny formułować hipotezy w specjalistycznym języku 

prawniczym (w tym języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystania różnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin. 

P7U_U3 

P7S_UW1 
P7S_UW3 

P7S_UK3 

K_U08 

Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego w celu komunikowania się ze zróżnicowanym 

kręgiem odbiorców, przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych, również w 

języku obcym, co najmniej na poziomie B2+. 

P7U_U3 

P7S_UW1 

P7S_UK1 

P7S_UK2 

P7S_UK3 

K_U09 

Posiada umiejętność właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących w celu 

merytorycznej oceny, krytycznej analizy, syntezy i twórczej argumentacji problemów oraz 

prezentacji ich w zakresie nauk prawnych. 
P7U_U1 

P7S_UW1 

P7S_UW3 

K_U10 

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierując jego pracami, umie 

przyjmować i wyznaczać zadania oraz prowadzić debatę. Ma elementarne umiejętności 

organizacyjne pozwalające na realizację zadania celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych. 

P7U_U3 
P7S_UO1 

P7S_UO2 

K_U11 

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim oraz w 

języku obcym, co najmniej na poziomie B2+ dotyczących szczegółowych zagadnień z 

wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin. 

P7U_U1 
P7S_UW3 

P7S_UK3 

K_U12 

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać 

i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

 

P7U_U2 P7S_UU1 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_K01 

Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie 

odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się 

potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego. 

P7U_K1 

P7U_K2 

P7S_KK1 

P7S_KR1 
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K_K02 

Uznaje znaczenie wiedzy prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej oraz jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu prawnego. 

P7U_K2 P7S_KK2 

K_K03 
Potrafi odpowiedzialnie oceniać priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego 

zadania, dbać o terminową i efektywną realizację zadań. 
P7U_K2 P7S_KO1 

K_K04 

Jest przygotowany do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej. Potrafi wskazywać i 

rozstrzygać problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną oraz cudzą pracą i 

działalnością. 

P7U_K1 P7S_KR1 

K_K05 

Jest przygotowany do inicjowania i realizacji działań na rzecz interesu publicznego, w 

szczególności projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi 

przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne i prawne swojej działalności. 

P7U_K1 
P7S_KO2 

P7S_KO3 

K_K06 
Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na 

podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy. 
P7U_K2 

P7S_KO1 

P7S_KO3 

K_K07 Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne. P7U_K2 P7S_KR1 

K_K08 
Jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Wykazuje aktywność w poszukiwaniu 

zatrudnienia na rynku pracy. 
P7U_K1 

P7U_K3 
P7S_KO3 

 


