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Nazwa kierunku: Prawo (Law) 

Forma studiów: studia stacjonarne i studia 
niestacjonarne 

Poziom (forma) kształcenia: jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Liczba semestrów: 10 

Liczba punktów ECTS: min. 300 

Tytuł zawodowy absolwenta: magister 

 

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu 
prawa polskiego, obcego i międzynarodowego, a także umiejętności i kompetencji, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie i przydatnych 
ze względu na stopniowe wprowadzanie regulacji prawnych w kolejnych obszarach, 
w każdej właściwie dziedzinie życia.  

Studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Proces 
kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest tożsamy. 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dysponuje 
czterema budynkami, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne (przeszło 20 sal 
dydaktycznych o różnej wielkości, pozwalających na prowadzanie wykładów, 
ćwiczeń, warsztatów i zajęć seminaryjnych) oraz najlepiej wyposażoną w Polsce 
biblioteką prawniczą. Wszystkie budynki są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego stanowią realizację długoterminowej strategii 
Uniwersytetu Warszawskiego m.in.  przez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, 
organizację badań naukowych i procesu nauczenia zapewniających dużą mobilność 
studentów i kadry naukowej oraz obecność zagranicznych studentów i 
wykładowców. Studia mają na celu stworzenie warunków do podmiotowego i 
partnerskiego traktowania studentów i doktorantów a także utrzymywania dobrych 
relacji z absolwentami.  

Program studiów jest w pełni zgodny i stanowi realizację strategii oraz koncepcji 
kształcenia przyjętych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wymagania stawiane kandydatom na studia określają obowiązujące 



 2 

zasady rekrutacji na studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

Sylwetka absolwenta 

 
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, odbytych w 

formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, posiada szeroką wiedzę z zakresu 
podstawowych gałęzi prawa oraz związanymi z nimi instytucjami i konstrukcjami 
dogmatyki prawniczej (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo 
międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o 
fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, 
praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela). 
Ukończenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo pozwala ponadto 
na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur 
prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji 
publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i 
sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).  

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo posiada 
szeroką wiedzę z wybranych przez siebie szczegółowych dziedzin prawa, będących 
uzupełnieniem informacji zdobytych w ramach podstawowych gałęzi prawa (Prawo 
handlowe, Prawo pracy, Prawo finansów publicznych, Prawo prywatne 
międzynarodowe, Prawo materialne Unii Europejskiej, Prawo publiczne gospodarcze, 
Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo rodzinne i spadkowe, Kryminalistyka, Prawo 
rolne i prawo żywnościowe) oraz wiedzę specjalistyczną w interesujących go 
zagadnieniach, omawianych szczegółowo w ramach dobranych indywidualnie 
wąskich bloków specjalizacyjnych (z kilkudziesięciu dostępnych) przez każdego 
studenta w toku studiów.  

Wiedza przekazana absolwentom podczas nauczania przedmiotów o 
charakterze prawniczym poszerzona i wsparta jest przedmiotami propedeutycznymi, 
humanistycznymi i ogólnokształcącymi (Wstęp do prawoznawstwa, Logika 
prawnicza, Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, Ewolucja ustrojów 
państwowych i instytucji prawnych, Teoria i filozofia prawa, Socjologia prawa, 
Doktryny polityczno-prawne, wykłady ogólnouniwersyteckie). Te przedmioty 
uzupełniające pozwolą absolwentom na postrzeganie systemu prawnego w ramach 
szerszego kontekstu historycznego, społecznego i kulturowego norm prawnych, a 
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także otaczającej ich rzeczywistości i zjawisk o charakterze politycznym oraz 
gospodarczym.  

Sposób nauczania procedur prawnych w małych kilkudziesięcioosobowych 
osobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykańskich) oraz podczas 
nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów, pozwala na zdobycie przez 
absolwenta umiejętności praktycznych z zakresu prawidłowego i kreatywnego 
rozumowania prawniczego, myślenia kategoriami prawnymi, wykorzystywania, 
łączenia i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych, a także 
pozwala na poznanie i doskonalenie sztuki argumentacji, sztuki obrony własnego 
zdania, sztuki oratorskiej oraz nabycie umiejętności sporządzania podstawowych 
pism procesowych. Obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem sali sądowej i wizyty 
studyjne w sądach powszechnych i administracyjnych pozwalają absolwentowi 
poznać sposób zachowania się w trakcie procesu, wykorzystać w praktyce 
umiejętności związane z reprezentowaniem klientów i przygotować się do dalszego 
kształcenia w celu uzyskania prawniczych uprawnień zawodowych.   

Obowiązkowe bloki specjalizacyjne, oprócz przekazania szczegółowej wiedzy z 
wybranej tematyki prawnej, dają absolwentowi umiejętność dalszego rozwijania 
swoich zainteresowań zawodowych i pokazują model, który może on wykorzystać 
przy samodzielnym wybieraniu i wprowadzaniu nowych specjalizacji w ramach 
swojej pracy zawodowej i dalszego szkolenia zawodowego. Umiejętność ta zapewnia 
absolwentom jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo elastyczność 
myślenia i niezbędną w dzisiejszych czasach możliwość dostosowywania się do 
zmieniających się realiów rynkowych, politycznych i kulturowych. 

Osoby, które ukończą jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo są 
przygotowane do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na 
prawnicze aplikacje zawodowe i podjęcia dalszego szkolenia zawodowego, 
prowadzącego do uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego, adwokata, 
notariusza, sędziego, prokuratora, komornika, czy legislatora. W związku z nabytymi 
lub rozwiniętymi w trakcie studiów kompetencjami interpersonalnymi, 
umiejętnościami komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i pracy w 
grupach, umiejętnościami wykorzystania nabytej wiedzy i sposobu myślenia 
prawniczego w praktyce absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy 
zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji 
europejskiej, podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu 
doradczym (doradztwo prawne i gospodarcze) lub działalności o profilu 
niezwiązanym ze świadczeniem usług prawniczych, podjęcia pracy w działach 
prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Mogą oni też 
myśleć o wstąpieniu do służby i objęciu kluczowych pozycji w państwowych 
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jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego i innych.  

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, którego 
udział w seminariach wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, jest 
gotów do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do 
uzyskania stopnia naukowego doktora.  

Każda osoba, która ukończy jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo 
potrafi komunikować się z otoczeniem, w tym także w ramach środowiska 
zawodowego, w jednym z wybranych języków obcych nowożytnych na poziomie co 
najmniej B2+. 

Moduły zajęć: 
 

przedmioty PODSTAWOWE (P) 
– wszystkie obowiązkowe dla każdego studenta 

symbol nazwa1 l. godz. 
wykład 

l. godz. 
ćwiczenia/ 
warsztaty 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

P1 Wstęp do prawoznawstwa 30 30 egzamin 8 
P2 Logika prawnicza 30 30 egzamin 8 
P3 Prawa człowieka i obywatela 302 0 egzamin 7 
P4 System prawny i zawody prawnicze3 30 0 zaliczenie 4 
P5 Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna 60 454 egzamin 10 
P6 Ewolucja ustrojów państwowych i 

instytucji prawnych 
60 454 egzamin 10 

P7 Prawo międzynarodowe publiczne 60 30 egzamin 9 
P8 Podstawy prawa Unii Europejskiej 30 30 egzamin 8 
P9 Prawo konstytucyjne 60 60 egzamin 12 
P10 Prawo karne 60 60 egzamin 12 
P11 Prawo administracyjne 60 60 egzamin 12 
P12 Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, 

dobra niematerialne 
90 60 egzamin 13 

P13 Prawo cywilne: zobowiązania 60 60 egzamin 12 
P14 Postępowanie cywilne5 602 306 egzamin 8+4 

                                                           
1 W programie zostały scharakteryzowane nowe przedmioty. Szczegółowa charakterystyka 
wszystkich treści znajduje się w sylabusach. 
2 Zajęcia prowadzone w formie małych grup wykładowych. 
3 Nowy przedmiot, którego celem jest zaprezentowanie zarysu struktury systemu prawnego 
oraz ukazanie możliwych ścieżek rozwoju przyszłego prawnika.  
4 Ćwiczenia prowadzone przez dwa semestry, w jednym z semestrów zajęcia odbywają się co 
dwa tygodnie. 
5 Przedmioty postępowanie cywilne i prawo handlowe mogą zostać wybrane przez studenta 
począwszy od IV roku (VII semestru) studiów. 
6 Wskazane zajęcia z procedur będą odbywały się w formie warsztatowej w małych grupach 
zajęciowych, które będą uruchamiane po zapoznaniu się przez studentów z podstawowymi 
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P15 Postępowanie administracyjne i sądowo-
administracyjne 

602 306 egzamin 8+4 

P16 Postępowanie karne 602 306 egzamin 8+4 
 

przedmioty KIERUNKOWE (K) 
 –student wybiera co najmniej dziewięć spośród wskazanych przedmiotów 

począwszy od V semestru studiów 

symbol nazwa l. godz. wykład 
weryfikacja 

efektów 
kształcenia 

ECTS 

K1 Prawo rodzinne i spadkowe 30 egzamin 6 
K2 Prawo handlowe5 60 egzamin 8 
K3 Teoria i filozofia prawa 30 egzamin 6 
K4 Doktryny polityczno-prawne 30 egzamin 6 
K5 Socjologia prawa 30 egzamin 6 
K6 Kryminalistyka 30 egzamin 6 
K7 Prawo finansów publicznych i prawo 

podatkowe 
60 egzamin 8 

K8 Prawo pracy 60 egzamin 8 
K9 Prawo ubezpieczeń społecznych 30 egzamin 6 
K10 Prawo gospodarcze publiczne 30 egzamin 6 
K11 Prawo rolne i prawo żywnościowe 30 egzamin 6 
K12 Prawo materialne Unii Europejskiej 30 egzamin 6 
K13 Prawo prywatne międzynarodowe 30 egzamin 6 

 
Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów KIERUNKOWYCH (CK) 

symbol nazwa l. godz. ćwiczenia/ 
warsztaty7 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

CK1 Prawo rodzinne i spadkowe 30 zaliczenie 2 
CK2 Prawo handlowe5 60 zaliczenie 4 
CK3 Teoria i filozofia prawa 30 zaliczenie 2 
CK4 Doktryny polityczno-prawne 30 zaliczenie 2 
CK5 Socjologia prawa 30 zaliczenie 2 
CK6 Kryminalistyka 30 zaliczenie 2 
CK7 Prawo finansów publicznych i prawo 

podatkowe 
60 zaliczenie 4 

CK8 Prawo pracy 60 zaliczenie 4 
CK9 Prawo ubezpieczeń społecznych 30 zaliczenie 2 
CK10 Prawo gospodarcze publiczne 30 zaliczenie 2 
CK11 Prawo rolne i prawo żywnościowe 30 zaliczenie 2 
CK12 Prawo materialne Unii Europejskiej 30 zaliczenie 2 
CK13 Prawo prywatne międzynarodowe 30 zaliczenie 2 

                                                           
pojęciami i konstrukcjami teoretycznymi na wykładach. Student wybiera co najmniej 2 spośród 
3 warsztatów związanych z poszczególnymi procedurami. Punkty ECTS z procedur 
przyznawane są po 8 za wykład i po 4 za warsztaty. 
7 Ćwiczenia do przedmiotów kierunkowych mogą być realizowane tylko w przypadku wyboru 
przedmiotu kierunkowego, równocześnie z tym przedmiotem. 
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bloki SPECJALIZACYJNE (S) grupy przedmiotów 

 – student wybiera co najmniej cztery bloki specjalizacyjne, 
- struktura pojedynczego bloku została scharakteryzowana w tabeli 

symbol nazwa l. godz. weryfikacja efektów 
kształcenia ECTS 

S wykłady specjalizacyjne + 
seminarium specjalizacyjne8- 9 

120 + 
3010 

do decyzji 
prowadzących11 

12 + 
412 

 
Inne (I) 

symbol nazwa l. godz. 
weryfikacja 

efektów 
kształcenia 

ECTS 

I Seminarium magisterskie 60 Test i do 
decyzji 
prowadzących 

18 

I Praktyka zawodowa 2 miesiące  4 
I Zdanie egzaminu certyfikującego z 

języka obcego na poziomie B2 ESOKJ 
lub wyższym13 

 egzamin 2 

I Zaliczenie semestru lektoratu z języka 
obcego 

60  2, 
max 

8 

                                                           
8 Lista bloków specjalizacyjnych nie jest elementem programu studiów, ponieważ oferta w tym 
zakresie jest elastycznie kształtowana w zależności od preferencji studentów oraz czynników 
rynkowych. Bieżąca lista bloków specjalizacyjnych stanowi załącznik do programu studiów. 
9 Każdy student ma obowiązek zaliczyć co najmniej cztery bloki specjalizacyjne. Każdy blok 
musi być zaliczony w ciągu jednego semestru studiów. Na wniosek studenta na równi z blokiem 
specjalizacyjnymi traktowane jest ukończenie szkoły prawa obcego. Blokiem specjalizacyjnym 
jest również klinika prawa. Bloki można zaliczać począwszy od III roku (V semestru) studiów. 
Co najmniej dwa bloki muszą zostać zrealizowane na latach III-IV. Na latach III-IV muszą 
zostać zrealizowane także seminaria specjalizacyjne, które zaliczane są pracą pisemną (zob. 
przyp. 11).  
10 Wykłady specjalizacyjne nie muszą w każdym wypadku obejmować 30-godzinnych zajęć. 
Czas przeznaczony na realizację bloku może być podzielony przez osoby zgłaszające dany blok 
dowolnie. 
11 Prowadzący wykład specjalizacyjny w ramach bloku specjalizacyjnego określa, w jaki 
sposób będzie weryfikować efekty kształcenia osiągane dzięki uczestnictwu w zajęciach. 
Zaliczenie całego bloku specjalizacyjnego może być uzależnione od dodatkowych wymogów 
ustalonych przez prowadzących (praktyki, udział w badaniach, itp.). Seminaria specjalizacyjne 
będą zaliczane na podstawie pracy pisemnej. 
12 Punkty ECTS za zaliczenie seminariów specjalizacyjnych uwzględniane są na piątym roku 
studiów. Dopuszczalne jest stworzenie bloku specjalizacyjnego dla studentów Erasmus+, który 
będzie miał przyznane do 30 pkt ECTS. 
13 Student ma obwiązek zdania egzaminu certyfikującego w ciągu pierwszych sześciu 
semestrów studiów. 
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I Wykład specjalizacyjny prowadzony w 
języku obcym umożliwiającym 
opanowanie języka na poziomie B2+14 

30  od 3 

I Przedmioty niezwiązane z kierunkiem 
studiów, w tym zajęcia 
ogólnouczelniane - zajęcia na innym 
kierunku studiów 

  min. 
5 

I Wychowanie fizyczne15 120  0 
I Łacina 60  5 
I Wykłady visiting professors   2 

 
 
Plan studiów: 

I rok (semestr I i II) 

symbol nazwa l. godz. 
wykład 

l. godz. 
ćwiczenia/ 
warsztaty 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

P1 Wstęp do prawoznawstwa 30 30 egzamin 8 
P2 Logika prawnicza 30 30 egzamin 8 
P3 Prawa człowieka i obywatela 30 0 egzamin 7 
P4 System prawny i zawody 

prawnicze 
30 0 zaliczenie 4 

P5 Prawo rzymskie i tradycja 
romanistyczna 

60 45 egzamin 10 

P6 Ewolucja ustrojów 
państwowych i instytucji 
prawnych 

60 45 egzamin 10 

P7 Prawo międzynarodowe 
publiczne 

60 30 egzamin 9 

Szkolenie: technologia informacyjna16 30 0 zaliczenie 2,5 
Szkolenie: bezpieczeństwo i higiena 
pracy16 

4 0 zaliczenie 0,5 

Szkolenie: podstawy ochrony własności 
intelektualnej16 

4 0 zaliczenie 0,5 

Szkolenie: biblioteczne16 4 0 zaliczenie 0,5 
Razem: 6017 

II rok (semestr III i IV) 

                                                           
14 Obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli zajęć podstawowych, kierunkowych lub 
specjalizacyjnych z zakresu nauk prawnych prowadzonych w języku obcym na poziomie B2+ 
co najmniej w łącznym wymiarze trzydziestu godzin lub które nie zdały egzaminu 
certyfikującego z języka obcego na poziomie wyższym niż B2 ESOKJ lub nie zaliczyły 
lektoratu o profilu specjalistycznym na poziomie co najmniej C1 ESOKJ. 
15 Zajęcia obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych. Student realizuje te zajęcia w 
ciągu pierwszych sześciu semestrów studiów. 
16 Szkolenia nie są wliczane do średniej. 
17 Efekty kształcenia realizowane są w cyklu rocznym. 
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symbol nazwa l. godz. 
wykład 

l. godz. 
ćwiczenia/ 
warsztaty 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

P8 Podstawy prawa Unii 
Europejskiej 

30 30 egzamin 8 

P9 Prawo konstytucyjne 60 60 egzamin 12 
P10 Prawo karne 60 60 egzamin 12 
P11 Prawo administracyjne 60 60 egzamin 12 
P12 Prawo cywilne: część ogólna i 

rzeczowa, dobra niematerialne 
90 60 egzamin 13 

Razem: 5718 
III rok (semestr V i VI) 

symbol nazwa l. godz. 
wykład 

l. godz. 
ćwiczenia/ 
seminaria 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

P13 Prawo cywilne: zobowiązania 60 60 egzamin 12 
Razem: 12 

V rok (semestr IX i X) 

symbol Nazwa l. godz. 
wykład 

l. godz. 
ćwiczenia/ 
seminaria 

weryfikacja 
efektów 

kształcenia 
ECTS 

I seminarium magisterskie  60 Test oraz 
zaliczenie do 
decyzji 
prowadzących19 

18 

 punkty ECTS za dwa seminaria 
specjalizacyjne realizowane na 
latach III-IV 

   8 

Razem: 26 
 
• Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów min. 285. 
• Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów 

nauk humanistycznych: 20 (przedmioty historyczne na I roku) + ew. wykłady 
ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych. 

• Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano 
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS (90), ponieważ 
przedmioty kierunkowe i bloki specjalizacyjne dostarczają co najmniej 110 ECTS. 

• Materia która stanowi przedmiot wykładu nie może być w tej samej formie prezentowana 
na ćwiczeniach oraz warsztatach. 

                                                           
18 Jako uzupełnienie student wybiera wykład specjalizacyjny prowadzony w języku angielskim 
albo wykład ogólnouczelniany, ew. zajęcia organizowane we współpracy z inną jednostką 
Uniwersytetu. 
19 Jednym z warunków zaliczenia seminarium jest pozytywna ocena z testu obejmującego 
przedmioty - prawa człowieka i obywatela, prawo międzynarodowe publiczne oraz pozostałe 
przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane przez studenta na latach II-V. Baza z listą 
pytań testowych jest udostępniona studentom. Test zdaje się na X semestrze studiów. Ocena z 
testu składa się na ocenę z seminarium. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego 
jest przygotowanie pracy magisterskiej oraz zaliczenie seminarium magisterskiego (V rok).  
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Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 27 lutego 2017 r. Tabela odniesienia efektów 
kształcenia zdefiniowanych dla programu kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-7 
 

nazwa kierunku studiów: prawo 
poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie  
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
obszar (y) kształcenia: nauki społeczne 

symbol 
efektów 
kształce
nia dla 

program
u 

kształce
nia 

efekty kształcenia rozwinięcie 

odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 
typowych dla 
kwalifikacji 

uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa 

wyższego po 
uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 

oznac
zenie 
stoso
wnym 
symb
olem z 
jakieg

o 
obsza
ru jest 
efekt 
kształ
cenia* 

przypisanie 
do 

poszczególn
ych 

modułów 
zajęć: 

P – przedmioty 
podstawowe;  

K - przedmioty 
kierunkowe 

(wraz z 
ćwiczeniami); 

S – bloki 
specjalistyczne 

I – pozostałe 
przedmioty – 

głównie 
seminaria 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 znaczenie i miejsce nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych 
nauk 

P7S_WG Zakres i 
głębia S P, K 

K_W02 rolę człowieka w tworzeniu prawa jako elementu kultury i jego wpływ na 
zachodzące w społeczeństwie procesy 

P7S_WG Zakres i 
głębia 

P7S_WK 
S P, K 
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Kontekst/uwarunko
wania, skutki 

 

K_W03 fakty, wydarzenia, zjawiska i procesy prawne występujące w otaczającym go 
świecie 

P7S_WG Zakres i 
głębia 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunko

wania, skutki 

S P, K, S, I 

K_W04 przyczyny i związki występujące pomiędzy prawem a wydarzeniami, zjawiskami i 
procesami w otaczającym go świecie 

 
P7S_WG Zakres i 

głębia 
 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunko

wania, skutki 
 

S P, K, S, I 

K_W05 relacje zachodzące pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi 
(kulturowy, ekonomicznym, politycznym) 

P7S_WG Zakres i 
głębia S K, S, I 

K_W06 związki wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych z funkcjonowaniem systemu 
prawa 

P7S_WG Zakres i 
głębia 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunko

wania, skutki 

S P, K, S, I 

K_W07 kluczowe pojęcia, konstrukcje i instrumenty z zakresu podstawowych gałęzi prawa 
materialnego i procesowego 

P7S_WG Zakres i 
głębia S P, K 

K_W08 procesy i zasady stanowienia i stosowania prawa P7S_WG Zakres i 
głębia S P, K 

K_W09 zasady funkcjonowania, ustrój oraz strukturę państwa i jego organów 
P7S_WG Zakres i 

głębia 
P7S_WK 

S P, K 
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Kontekst/uwarunko
wania, skutki 

K_W10 ideę, wagę, zasady funkcjonowania praw człowieka i obywatela oraz system ich 
ochrony 

P7S_WG Zakres i 
głębia S P 

K_W11 kluczowe pojęcia, konstrukcje dotyczące szczegółowych dziedzin prawa w 
wybranych przez siebie w ramach programu  

P7S_WG Zakres i 
głębia S K 

K_W12 kluczowe pojęcia, konstrukcje i instrumenty w ramach wybranych przez siebie 
specjalizacji w wybranych dziedzin prawa 

P7S_WG Zakres i 
głębia S S, I 

K_W13 główne teorie i trendy rozwojowe w zakresie nauk prawnych w Polsce, Europie i na 
Świecie 

P7S_WG Zakres i 
głębia 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunko

wania, skutki 

S K, S, I 

K_W14 zasady metodologii i instrumenty stosowane w ramach badań związanych z 
naukami społecznymi, w tym w szczególności z naukami prawnymi 

P7S_WG Zakres i 
głębia S S, I 

K_W15 zasady oraz instrumenty pozyskiwania i wykorzystywania informacji prawniczych P7S_WG Zakres i 
głębia S S, I 

K_W16 zasady ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej, w szczególności 
w zakresie prawa autorskiego 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunko

wania, skutki 
S P, S 

K_W17 

 
 

 
 

zasady i formy podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej 
oraz wiążące się z nimi wady, zalety i konsekwencje 

 
 
 
 

P7S_WG Zakres i 
głębia 

 
P7S_WK 

Kontekst/uwarunko
wania, skutki 

S K, S, I 



 

4 

 

4 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 korzystać ze źródeł wiedzy prawnej i prawniczej, w tym zwłaszcza z nowoczesnych 
bez prawniczych 

P7S_UW 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 
rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

S P, K, S, I 

K_U02 identyfikować istotę złożonych problemów z wykorzystaniem wiedzy oraz 
zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu nauk prawnych 

P7S_UW 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 
rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

S K, S, I 

K_U03 dokonywać pogłębionej analizy prawnej rozpoznanych problemów, dostrzegając 
ich szerszy kontekst historyczny, społeczny i kulturowy 

P7S_UW 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 
rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

S K, S, I 

K_U04 oceniać ryzyko związane z możliwymi działaniami (lub ich brakiem) względem 
zanalizowanego problemu prawnego 

P7S_UW 
Wykorzystywanie 

wiedzy/ 
rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

S S, I 

K_U05 posługiwać się metodami rozumowań prawniczych w sposób kreatywny P7S_UW 
Wykorzystywanie S S, I 
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wiedzy/ 
rozwiązywane 

problemy i 
wykonywane 

zadania 

K_U06 
umiejętnie tzn. zwięźle i zrozumiale prezentować efekty własnej pracy w kręgu 

osób niezajmujących się zawodowo prawem 

P7S_UK 
Komunikowanie się 

/ odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnianie 

wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

S S, I 

K_U07 
prezentować własne poglądy, a także stanowisko klienta, prowadzić dialog i 

rzeczową polemikę ze specjalistami z zakresu nauk prawnych 

P7S_UK 
Komunikowanie się 

/ odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnianie 

wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

S S, I 
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K_U08 organizować i prowadzić różne formy debat, konwersacji, a także mediacji i 
arbitrażu w zakresie sporów prawnych 

P7S_UK 
Komunikowanie się 

/ odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnianie 

wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

S S 

K_U09 
posługiwać się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii 

P7S_UK 
Komunikowanie się 

/ odbieranie i 
tworzenie 

wypowiedzi, 
upowszechnianie 

wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 

posługiwanie się 
językiem obcym 

S S, I 

K_U10 kierować zespołem składającym się zarówno ze specjalistów z zakresu prawa, jak 
również grupami osób o różnych specjalnościach 

P7S_UG 
Organizacja pracy / 
planowanie i praca 

zespołowa 

S S 

K_U11 być aktywnym i wartościowym członkiem zespołu składającego się zarówno ze 
specjalistów z zakresu prawa, jak również grupy osób o różnych specjalnościach, 

P7S_UG 
Organizacja pracy / 
planowanie i praca 

zespołowa 
S S 
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K_U12 aktualizować i uzupełniać wiedzę w zakresie poznanych gałęzi prawa i ich 
specjalności 

P7S_UU Uczenie 
się / planowanie 

własnego rozwoju i 
rozwoju innych 

osób 

S S, I 

K_U13 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU Uczenie 
się / planowanie 

własnego rozwoju i 
rozwoju innych 

osób 

S S 

K_U14 kształcić się samodzielnie w zakresie nowotworzonych obszarów prawa 

P7S_UU Uczenie 
się / planowanie 

własnego rozwoju i 
rozwoju innych 

osób 

S S 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 krytycznej oceny treści aktów normatywnych P7S_KK Oceny / 
krytyczne podejście S K, S, I 

K_K02 krytycznej oceny treści aktów stosowania prawa P7S_KK Oceny / 
krytyczne podejście S K, S, I 

K_K03 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych w zakresie prawa i opartych na nim stosunków prawnych 
P7S_KK Oceny / 

krytyczne podejście S P, K, S, I 

K_K04 
wypełniania zobowiązań społecznych w zakresie objaśniania instytucji prawa 

publicznego i instytucji prawa prywatnego 

P7S_KO 
Odpowiedzialność / 

wypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 

S P, K, S, I 
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publicznego 

K_K05 inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 

P7S_KO 
Odpowiedzialność / 

wypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 
publicznego 

S S, I 

K_K06 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego 

P7S_KO 
Odpowiedzialność / 

wypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 
publicznego 

S P, K, S, I 

K_K07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 
Odpowiedzialność / 

wypełnianie 
zobowiązań 

społecznych i 
działanie na rzecz 

interesu 
publicznego 

S S, I 

K_K08 podtrzymywania etosu prawnika, jak również etosu zawodów prawniczych 
P7S_KR Rola 
zawodowa / 

niezależność i 
rozwój etosu 

S S, I 

K_K09 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej prawnika jak również zawodów P7S_KR Rola 
zawodowa / S S, I 
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prawniczych oraz działania na rzecz przestrzegania zasad etyki prawnika jak 
również zawodów prawniczych 

niezależność i 
rozwój etosu 

K_K10 
konieczność dalszego samodzielnego i zinstytucjonalizowanego rozwoju 

zawodowego w zmieniającym się społeczeństwie 

P7S_KR Rola 
zawodowa / 

niezależność i 
rozwój etosu 

S P, S, I 

 


