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EFEKTY KSZTAŁCENIA
dla kierunku prawo
studia jednolite magisterskie – profil ogólnoakademicki
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek prawo wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365). Studentom zaproponowane są efekty kształcenia w zakresie
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin
naukowych
/kierunków kształcenia, takich jak: prawo, administracja, socjologia, etyka, ekonomia,
historia, filozofia.
Objaśnienia oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla kierunku
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów
drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
Odniesienie
do efektów
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
kształcenia
w obszarze
Symbol
Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku kształcenia
prawo absolwent:
w zakresie
nauk
społecznych
WIEDZA
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu
S2A_W01
K_W01
w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S2A_W05
ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych
S2A_W05
(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa,
S2A_W07
K_W02 doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji),
S2A_W08
prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego,
S2A_W09
powszechna historia prawa, prawo rzymskie)
ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa
S2A_W05
karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz
S2A_W07
K_W03
procedur sądowych
S2A_W08
i administracyjnych
S2A_W09
S2A_W05
ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa
S2A_W07
K_W04 publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze,
S2A_W08
handlowe)
S2A_W09

ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa
K_W05
socjalnego

K_W06

ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i
wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

K_W07 zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

K_W08

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin
prawa

zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego
K_W09 systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii
Europejskiej i z prawem międzynarodowym
ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących
między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich
K_W10
zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków
prawnych
ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego
K_W11 tworzenia
i przeprowadzania zmian
zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych
K_W12 właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w
naukach prawnych
zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności
K_W13 intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności
intelektualnej i zarządzania jej zasobami
ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia
K_W14 indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu
dziadzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia
K_U01 określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi
normami w ramach określonej dziedziny prawa
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia
K_U02 określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi
normami w ujęciu interdyscyplinarnym
umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin
K_U03
prawa
rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i
przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej
K_U04
ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze
stosowane w naukach prawnych
sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje
normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego
K_U05
rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych
zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada
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rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych
problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi
wskazać możliwe rozwiązania,
z zachowaniem norm etycznych,
potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody
badawcze stosowane w naukach prawnych
posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism
procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji
konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu
zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych
źródeł
posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień
ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza
prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym
zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych
samodzielnie
zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Kształcenia Językowego
dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi
zjawiskami kulturowymi i społecznymi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej
działalności
potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
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