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Oznaczenie* 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia  

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich  

 na kierunku prawo  
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia w 
obszarze kształcenia 

(symbole)**  
nauki społeczne (S)  

WIEDZA 

K_W01 
 

ma rozszerzoną wiedzę o naukach prawnych,  ich miejscu w 
systemie nauk społecznych i ich relacjach w stosunku do innych 
dziedzin nauki  

S2A_W01 
 

K_W02 zna problematykę poszczególnych działów prawoznawstwa i 
stosowane w nich metody badawcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki dogmatycznych nauk prawnych 

S2A_WO1 

K_W03 zna terminologię z zakresu innych dziedzin nauki, m.in.. 
socjologii, psychologii, etyki, ekonomii, zarządzania 

S2A_W01 

K_W04 
 

ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach 
struktur i instytucji społecznych, w szczególności o instytucjach 
władzy publicznej, ich organizacji, prawnych podstawach i 
zasadach funkcjonowania oraz  instytucjach funkcjonujących na 
obszarze Unii Europejskiej i arenie międzynarodowej  

S2A_W02 

K _W05 
 
 
 

ma rozszerzoną wiedzę o systemie prawa i jego poszczególnych 
gałęziach, zna rolę prawa w kształtowaniu i funkcjonowaniu 
instytucji politycznych, ekonomicznych, kulturowych oraz 
instytucji prawnych w sferze prawa publicznego i prywatnego 

S2A_W03 
S2A_W05 

 
 

K_WO6 ma pogłębioną wiedzę o istnieniu i specyfice różnorodnych 
stosunków społecznych, w tym prawnych, zachodzących między 
różnymi podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej 
oraz zna charakter łączących ich więzi  

 
S2A_W03 

 

K _W07 ma szeroką wiedzę na temat stosunków prawnych oraz o 
zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 
tych stosunków, w szczególności pomiędzy organami władzy 
publicznej, a szeroko rozumianymi podmiotami prawa   

S2A_W04 
 

K _W08 ma poszerzoną wiedzę o kulturotwórczej roli prawa w różnych 
sferach życia społecznego i wkładu prawników poszczególnych 
profesji prawniczych w rozwój świadomości prawnej  

S2A_W05 
 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat procesów stanowienia prawa i 
stosowania prawa, zna system źródeł prawa w Polsce oraz 
system źródeł prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej 

                     S2A_W05 A_W05



K_W10 ma pogłębioną wiedzę o metodach badawczych, pozwalających 
prawidłowo określać stosunki prawne, instytucje oraz procesy 
społeczne, z wykorzystaniem  technik informacyjnych 

S2A_W06 
 

K_W11 zna język prawny i prawniczy, zna zasady egzegezy aktów 
prawnych, zasady usuwania luk i sprzeczności w prawie, zna 
podstawową terminologię prawniczą w wybranym języku obcym 

S2_W06 

K _W12 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych 
dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów 
instytucji publicznych, w tym organów stanowienia prawa oraz 
organów stosowania prawa w Polsce oraz porównawczo w 
innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej) 

S2A_W07 
 

K_W13 zna zasady funkcjonowania dwóch podstawowych systemów 
prawnych, tj. kontynentalnego  i common law, z uwzględnieniem 
ich genezy, ewolucji, cech charakterystycznych 

S2A_W07 

K_W14 ma ugruntowana wiedzę dotyczącą zasad i instytucji prawa 
ustrojowego, materialnego oraz formalnego, krajowego i 
międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, zna zasady i 
reguły kodeksów etycznych  zawodów prawniczych 

S2A_W07 

K _W15 ma pogłębioną wiedzę o genezie i procesach zmian regulacji 
prawnych dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 
publicznych oraz społeczno-politycznych, a także o przyczynach, 
przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie  

S2A_W08 

K_W16 ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o historycznym 
rodowodzie i doktrynalnych podstawach zasad i instytucji 
prawnych stanowiących fundament współczesnych europejskich 
systemów prawnych , zna teorie myśli społeczno – politycznej i 
prawnej oraz ich historyczna ewolucję 

S2A_W09 
 

K _W17 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności 
przemysłowej; rozumie konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej  

S2A_W10 
 

K_W18 zna zasady kreowania form indywidualnej aktywności 
zawodowej, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin 
prawnych oraz ma pogłębioną wiedzę na temat planowania 
drogi własnego rozwoju w różnych instytucjach publicznych w 
Polsce, a także w instytucjach społeczno-politycznych krajowych, 
Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych, 
a także w formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz 
usługowej 

S2A_W11 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K _U01 
 
 

stosuje wiedzę z zakresu poszczególnych nauk prawnych oraz 
nauk pomocniczych np. ekonomii, socjologii, psychologii, w celu 
interpretowania i wyjaśniania różnych  stosunków m.in. 
politycznych, ekonomicznych, kulturowych, prawnych, przy 
zastosowaniu właściwych metod badawczych, potrafi 
prawidłowo wskazywać  i definiować stosunki  prawne, 
dostrzega i rozumie ich relacje z innymi zjawiskami społecznymi  

S2A_U01 
 



K_U02 potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw 
(cywilnych, karnych, administracyjnych, prawno-finansowych, 
handlowo-gospodarczych, pracowniczych),  posiada umiejętność 
dokonywania wykładni prawa i wnioskowań prawniczych, 
właściwie stosuje reguły kolizyjne, potrafi sformułować decyzję 
stosowania prawa, podać argumentację  faktyczną i prawną   

S2A_U01 
 

K _U03 
 
 

potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do 
wnikliwego i krytycznego analizowania regulacji prawnych w 
odniesieniu do konkretnych stosunków prawnych, potrafi 
formułować wnioski de lege ferenda 

S2A_U02 
 

K_U04 
 

potrafi dokonać analizy przyczyn, procesów i społecznych 
skutków tworzenia i stosowania prawa 

S2A_U03 
 

K_U05 posiada umiejętność analizowania, ocen i prognozowania postaw 
i motywów zachowania adresatów norm prawnych 

S2A_U03 

K_U06 
 

potrafi analizować procesy społeczne i rzeczywistość społeczną w 
odniesieniu do stosunków prawnych 

S2A_U04 
 

K _U07 
 

posiada umiejętności rozwiązywania pojawiających się w związku 
z wykonywaniem zawodów prawnych problemów etycznych 

S2A_U05 
 

K _U08 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania 
problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa 

S2A_U06 
 

K _U09 
 

potrafi przygotować propozycje rozstrzygnięć w konkretnych 
sprawach, a także uzasadniać zajęte stanowisko, z odwołaniem 
do poglądów orzecznictwa i doktryny 

S2A_U07 
 

K _U10 
 

wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy stosunków 
społecznych, potrafi analizować stosunki społeczne z punktu 
widzenia norm prawnych 

S2A_U01 
S2A_U08 

 

K_U11 
 

posiada umiejętność przygotowania podstawowych pism 
procesowych w postępowaniu karnym, cywilnym, 
administracyjnym i sądowoadministracyjnym 

S2A_U09 
 

K_U12 umie sporządzać umowy najczęściej występujące w obrocie 
prawnym  

S2A_U09 

K _U13 
 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w tym 
referatów na konferencjach naukowych, prowadzenia dyskusji a 
także potrafi przygotowywać prace pisemne, w tym referaty, 
eseje, glosy, formułować komentarze do przepisów prawa 

S2A_U10 
 

K _U14 
 

ma umiejętności językowe w zakresie nauk prawnych zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

S2A_U11 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
K _K01 

 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje 
samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, 
wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, motywująco 
oddziaływuje na otoczenie, stymulując do dalszego kształcenia i 

S2A_K01 
 



 
 
 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych.  
** Objaśnienia: S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym.  
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia; 2 – w przypadku kierunku prawo 
również studia jednolite magisterskie).  
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 

 

podnoszenia kwalifikacji  

K _K02 
 
 

jest przygotowany do aktywnej, samodzielnej pracy w zawodzie 
prawniczym ,  potrafi samodzielnie podejmować decyzje i 
rozstrzygać sprawy w instytucjach publicznych, społecznych i 
gospodarczych 

S2A_K02 
 

K_K03 posiada umiejętności z zakresu organizacji i kierowania pracą 
zespołu, jest zdolny do pełnienia funkcji  przewodniczącego 
organu kolegialnego, przewodniczącego komisji lub zespołu, 
funkcji kierującego komórką organizacyjną w różnych 
instytucjach i organach  

S2A_K02 
 

 
K _K04 

 

potrafi zorganizować warsztat pracy, właściwie przygotowuje się 
do wykonywania zawodu prawnika, potrafi gromadzić materiały  
akty prawne, samodzielnie lub zlecając to innym 

S2A_K03 
 

K_K05 zna specyfikę pracy sędziego, prokuratora, adwokata, radcy 
prawnego, notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego, 
potrafi określać hierarchię zadań niezbędnych do prawidłowego i 
rzetelnego wykonywania zawodu prawnika 

S2A_K03 

K _K06 
 

prawidłowo identyfikuje problemy etyczne związane z 
wykonywaniem zawodu  

S2A_K04 
 

  K_K07 
 

przygotowuje różnorodne projekty społeczne, w tym  z zakresu 
świadczenia pomocy prawnej, kampanii wyborczych, prezentacji 
publicznych  

S2A_K05 
 

K _K08 
 
 

potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności 
oraz rozszerzać je w oparciu o samodzielną pracę, udział w 
kursach, szkoleniach, konferencjach, a także innych formalna 
doskonalenia zawodowego 

S2A_K06 
 

K _K09 
 

potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i sprostać podjętym 
wyzwaniom i założeniom  

S2A_K07 


