
           
Efekty uczenia się dla kierunku Prawo, studia jednolite magisterskie 

 
 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa kierunku: Prawo 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia) 
studia jednolite magisterskie 

Profil kształcenia: 

(profil ogólnoakademicki, praktyczny) 
praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: 

magister 

Poziom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji: (poziom 6, poziom 7) 

poziom 7 

Dziedzina/dziedziny nauki do których 
przyporządkowany jest kierunek: dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których 
odnoszą się efekty uczenia się: dyscyplina nauki prawne 

Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Absolwent kierunku Prawo 
(należy uszczegółowić w odniesieniu do kierunku)  

 

Odniesienie do 
charakterystyk 
uniwersalnych 

pierwszego stopnia na 
poziomie 7 PRK 

zna i rozumie: 

– w pogłębiony sposób fakty, teorie i metody oraz zachodzące między 
nimi złożone zależności właściwe dla dyscypliny nauk prawnych; 

– w stopniu pogłębionym zależności zachodzące między dyscypliną 
nauk prawnych i innymi dyscyplinami z dziedziny nauk społecznych 
oraz wybranymi dyscyplinami z innych dziedzin nauki; 

– różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst różnych 
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów; 

P7U_W 

potrafi: 

– wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy,  
z wykorzystaniem wiedzy z dyscypliny nauk prawnych oraz innych 
dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i wybranych dyscyplin  
z innych dziedzin nauki; 

– samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie  
i ukierunkowywać innych w tym zakresie; 

– komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami interesariuszy, w tym 
również w języku obcym oraz właściwie uzasadniać własne 
stanowisko; 

– kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach 
prac zespołowych i przyjmować pozycję lidera w zespołach; 

P7U_U 

jest gotów do:  
– tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania  

w środowisku pracy i życia, podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny 
siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.  

P7U_K 

 
Symbol 

Absolwent kierunku prawo posiada: 
Odniesienie do 

charakterystyki drugiego 
stopnia efektów uczenia się 

dla kwalifikacji na 
poziomach 7 PRK  – kod 

WIEDZA 
 



składnika opisu PRK dla 
Szkolnictwa Wyższego 

K_W01 
posiada pogłębioną wiedzę z obszaru nauk prawnych; rozumie istotę nauk 
prawnych i ich związki z innymi naukami społecznymi; 

P7S_WG_PP 

K_W02 zna w sposób pogłębiony terminologię z dziedziny nauk prawnych; P7S_WG_PP 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa, sposobach tworzenia, kierunkach 
ewolucji prawa oraz uwarunkowaniach ustrojowych tego procesu;  

P7S_WG_PP 

K_W04 
posiada pogłębioną wiedzę o metodologii badań w naukach prawnych, zna 
metody i narzędzia stosowane w naukach prawnych w tym zasady wykładni 
prawa i reguły argumentacji prawniczej; 

P7S_WG_PP 

K_W05 

ma pogłębioną wiedzę o metodach stosowania norm prawnych w praktyce 
funkcjonowania podmiotów prawa, w tym o zasadach opracowywania 
rozstrzygnięć przez organy władzy publicznej oraz o ich praktycznym 
zastosowaniu; 

P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W06 
posiada pogłębioną znajomość zasad etyki zawodów prawniczych; ma 
świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny; 

P7S_WK_PP 

K_W07 
ma pogłębioną wiedzę o statusie jednostki w państwie, zakresie praw i 
obowiązków podmiotów prawa 

P7S_WK_PP 

K_W08 
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ogólnych dyscyplin prawniczych, w tym 
założeń doktrynalnych oraz instytucji ustrojowych; 

P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W09 
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii 
Europejskiej, a także o wzajemnych relacjach i więziach między tymi 
systemami prawnymi oraz z prawem krajowym;  

P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W10 
posiada pogłębioną wiedzę o zasadach funkcjonowania organów władzy 
publicznej, ich kompetencjach i wzajemnych relacjach; 

P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę z obszaru prawa prywatnego; 
P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W12 
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie procedur sądowych i 
administracyjnych, w tym zasad i problematyki finansów publicznych państwa 
i samorządu terytorialnego; 

P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W13 
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie różnych kategorii stosunków 
prawnych  - w zależności od zainteresowań i aspiracji zawodowych; 

P7S_WG_PP 
P7S_WK_PP 

K_W14 
zna w sposób pogłębiony pojęcia i zasady dotyczące zarządzania zasobami 
własności intelektualnej; rozumie konieczność ochrony własności 
intelektualnej; 

P7S_WK_PP 

K_W15 
posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad tworzenia i prowadzenia 
indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy właściwej dla 
różnych obszarów nauk prawnych.  

P7S_WK_PP 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
potrafi zastosować właściwą terminologię do szczegółowego opisu i 
praktycznego analizowania zjawisk społecznych w obszarze nauk prawnych; 

P7S_UK_PP 



K_U02 

potrafi dokonać wyboru przepisów prawnych właściwych do rozstrzygnięcia 
konkretnych przypadków praktycznych oraz dokonać ich wykładni z 
zastosowaniem właściwych metod argumentacji prawniczej, w tym reguł 
logicznego rozumowania; 

P7S_UW_PP 

K_U03 
potrafi odwołać się do argumentów natury ustrojowej w procesie wykładni 
przepisów prawnych;  

P7S_UW_PP 

K_U04 
analizuje i rozwiązuje konkretne problemy prawne z uwzględnieniem 
obowiązujących norm prawnych i reguł ich stosowania wypracowanych przez 
orzecznictwo i doktrynę; 

P7S_UW_PP 

K_U05 

potrafi formułować i uzasadniać opinie na temat wybranych zjawisk 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu prawnego, 
stawiać proste hipotezy badawcze i dokonać ich weryfikacji z zastosowaniem 
metod właściwych dla nauk prawnych; 

P7S_UW_PP 
P7S_UU_PP 

K_U06 
potrafi dokonać samodzielnej analizy genezy zmian obowiązującego prawa i 
kierunków jego ewolucji w kontekście zmieniających się uwarunkowań 
społecznych; 

P7S_UU_PP 

K_U07 
prawidłowo dobiera metody badawcze, analizuje dane, interpretuje zjawiska i 
procesy zachodzące wewnątrz systemu prawa; 

P7S_UW_PP 

K_U08 
posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych 
problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - z 
uwzględnieniem zainteresowań i aspiracji zawodowych; 

P7S_UO_PP 
P7S_UU_PP 

K_U09 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów 
praktycznych z odwołaniem się do zasad deontologii zawodowej; 

P7S_UK_PP 

K_U10 
potrafi zastosować w praktyce wiedzę z obszaru prawa międzynarodowego i 
prawa Unii Europejskiej; 

P7S_UW_PP 

K_U11 
potrafi dokonać krytycznej analizy orzecznictwa i opinii doktryny oraz 
przedstawić alternatywny kierunek rozwiązania praktycznego problemu 
stosowania prawa; 

P7S_UW_PP 
P7S_UU_PP 

K_U12 posiada umiejętność sporządzania podstawowych pism procesowych; 
P7S_UW_PP 
P7S_UK_PP 

K_U13 
potrafi przedstawić pisemną analizę wybranego zagadnienia prawnego z 
wykorzystaniem właściwych metod argumentacji prawniczej, nabytej wiedzy 
teoretycznej oraz właściwie dobranej bazy źródłowej; 

P7S_UW_PP 
P7S_UK_PP 

K_U14 
posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego (w tym z 
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) na temat wybranego zagadnienia 
prawnego; 

P7S_UK_PP 
P7S_UO_PP 

K_U15 
potrafi wykorzystać umiejętności nabyte w czasie praktyki zawodowej w 
procesie stosowania norm prawnych; 

P7S_UW_PP 

K_U16 
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w obszarze 
zagadnień natury prawnej; 

P7S_UK_PP 

K_U17 
posiada zdolność dalszego kształcenia się zawodowego na wszystkich 
rodzajach aplikacji prawniczych; 

P7S_UW_PP 
P7S_UU_PP 

K_U18 
posiada zdolność dalszego kształcenia się w szkole doktorskiej oraz studiach 
podyplomowych; 

P7S_UW_PP 
P7S_UU_PP 

K_U19 
potrafi działać indywidualnie i grupowo, w szczególności posiada 
umiejętności organizacyjne, polegające na kierowaniu pracą zespołu; 

P7S_UK_PP 
P7S_UO_PP 

K_U20 
potrafi samodzielnie planować swoją przyszłość zawodową oraz 
ukierunkowywać innych do rozwoju intelektualnego, ogólnego oraz 
pozostającego w związku z pracą. 

P7S_UU_PP 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_K01 
potrafi podejmować racjonalne decyzje i uzasadniać zajęte stanowisko, 
przekazywać i bronić swoich poglądów, wypowiadać się w sprawach 
społecznych;  

P7S_KK_PP 

K_K02 
dostrzega potrzebę samokształcenia w obszarze nauk prawnych oraz w 
wymiarze interdyscyplinarnym; 

P7S_KR_PP 

K_K03 
jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia nabytych umiejętności w 
celu podwyższania kwalifikacji zawodowych; 

P7S_KK_PP 
P7S_KR_PP 

K_K04 
potrafi identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem 
zawodu; prawidłowo identyfikuje i zna możliwości rozstrzygnięć dylematów 
wiążących się z wykonywaniem zawodu; 

P7S_KK_PP 
P7S_KR_PP 

K_K05 potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania; P7S_KR_PP 

K_K06 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; wykazuje postawę 
kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej 
aktywności społeczno-gospodarczej; 

P7S_KO_PP 

K_K07 potrafi przygotowywać projekty społeczne i przewidywać skutki ich realizacji; 
P7S_KO_PP 
P7S_KR_PP 

K_K08 
jest przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym i współpracy w 
środowisku międzynarodowym; dba o poziom kultury prawnej w otoczeniu 
społecznym oraz w procesach gospodarczych; 

P7S_KO_PP 

K_K09 
umie komunikować się i kooperować w społeczeństwie i tworzyć relacje z 
otoczeniem pozaprawnym; 

P7S_KO_PP 

K_K10 
potrafi udzielić porady prawnej w obszarze swoich zainteresowań i aspiracji 
zawodowych. 

P7S_KR_PP 

 

 
PP – symbol dla kierunku o profilu praktycznym 


