
Załącznik nr 5 

Efekty kształcenia 

dla kierunku studiów PRAWO 

studia jednolite magisterskie – profil ogólnoakademicki  

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

Kierunek studiów prawo  należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia, 

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 

 

 

Symbol 
Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na 

kierunku studiów 
prawo absolwent: 

Odniesienie do efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych 

WIEDZA 

K_ W01 

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 
prawnych w systemie nauk  oraz o relacji między 

naukami prawnymi a innymi naukami 

S2A_W01 

K_ W02 
Ma rozszerzona wiedzę o  metodologii badań nad 

prawem 
S2A_W01 



K_ W03 

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur 
społecznych i instytucji społecznych i pogłębioną wiedzę 
w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji  takich 
jak państwo, organy władzy centralnej, administracja 

rządowa  i samorządowa,   organy wymiaru 
sprawiedliwości, podmioty występujące w obrocie 

prawnym, rodzina.  

S2A_W02 

K_ W04 
Zna regulowane prawem relacje między strukturami i 

instytucjami  
S2A_W03 

K_ W05 

Ma  pogłębioną ma wiedzę o rodzajach więzi 
społecznych, regulowanych prawnie i występujących w 

nich prawidłowościach.   

S2A_W04 

K_ W06 

Ma wiedzę o roli człowieka w  społeczeństwie 
pogłębioną w odniesieniu do roli człowieka w 
organizacji państwowej a także w strukturach 

międzynarodowych i ponadnarodowych 

S2A_W05 

K_ W07 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli człowieka jako 
twórcy kultury, pogłębioną o rolę człowieka  procesie 

tworzenia prawa oraz innych procesów normatywnych 

S2A_W05 

K_ W08 

Ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w kształtowaniu, 
organizacji i funkcjonowaniu prawem regulowanych  

struktur  i instytucji   

S2A_W05 

K_ W09 

Ma uporządkowana wiedzę o uczestnikach procesów 
decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem  

stosowania prawa  

S2A_W05 

K_ W10 

Ma pogłębioną wiedzę odnośnie metod i narzędzi 
pozyskiwania danych w zakresie prawa w różnych 

obszarach życia społecznego i wie jak wykorzystywać te 
dane w różnych rodzajach swej aktywności 

S2A_W06 



K_ W11 

Ma wiedzę o metodach i narzędziach (technikach)  
kształtowania (modelowania) określonych struktur 

społecznych i procesów w nich zachodzących 

S2A-W06 

K_ W12 

Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i reguł 
pozaprawnych mających wpływ na zachowanie 

człowieka  jako członka społeczeństwa, a także relacji 
tych zasad i reguł do norm prawnych     

S2A_W05 S2A_W06 S2A_W07 

K_ W13 

Zna prawa i obowiązki człowieka, w szczególności  jako 
obywatela, pracownika, urzędnika, funkcjonariusza 

publicznego, przedsiębiorcy,  członka rodziny 

S2A_W05 S2A_W07 

K_ W14 

Ma pogłębioną wiedzę  na temat norm prawnych 
organizujących struktury i instytucje społeczne i 

rządzących nimi prawidłowości oraz o ich źródłach, 
naturze, zmianach i sposobach działania 

S2A_W07 

K_ W15 
Ma wiedzę o procesach zmian struktur prawnych i 

instytucji społecznych oraz o i ich historycznej ewolucji  
S2A_W08  S2A_W09 

K_ W16 

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur, 
instytucji prawnych i stosunków prawnych oraz o 

historycznej ewolucji tych poglądów 

S2A_W09 

K_ W17 

Ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych 
dotyczących ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego * 

S2A_W10 

K_ W18 
Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości  
S2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 



K_U01 

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne 
oraz konkretne sytuacje relewantne w obrębie 

poszczególnych gałęzi prawa 

S2A_U01 

K_U02 

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, 
wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat 

zjawisk społecznych oraz ich interpretowania z punktu 
widzenia wybranych problemów prawnych; analizując 

ich wzajemne powiązania oraz wpływ na procesy 
tworzenia i stosowania prawa, potrafi dokonać ich 

krytycznej oceny  

S2A_U01 S2A_U08 

K_U03 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 
poszczególnych gałęzi prawa do opisu i analizowania 

przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk 
społecznych, a także potrafi formułować własne opinie i 

dobierać krytycznie dane i metody analiz 

S2A_U02 

K_U04 

Potrafi właściwie analizować  historyczne i społeczne  
przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych 

z punktu widzenia poszczególnych gałęzi prawa 

S2A_U03 

K_U05 
Potrafi formułować własne opinie i proste hipotezy 

badawcze oraz dokonywać ich weryfikacji  
S2A_U03 

K_U06 

Potrafi prognozować i modelować procesy i zjawiska 
społeczne istotne z punktu widzenia poszczególnych 
gałęzi prawa,  wykorzystując standardowe metody i 

narzędzia z zakresu nauk prawnych 

S2A_U04 

K_U07 

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami 
normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami 

prawnymi, zasadami wykładni, a także regułami 
zawodowymi, moralnymi i obyczajowymi  w celu 

rozwiązania konkretnego problemu z zakresu 
poszczególnych gałęzi prawa 

S2A_U05 



K_U08 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów  prawnych i moralnych pojawiających w 

pracy  zawodowej 

S2A_U06 

K_U09 
Umie krytycznie ocenić przydatność posiadanej wiedzy z 

zakresu różnych gałęzi prawa w innych sferach życia  
S2A_U06 

K_U10 

Ma umiejętność rozwiązywania konkretnych 
problemów i samodzielnego proponowania 

odpowiedniego rozstrzygnięcia. Potrafi interpretować 
tekst normatywny. Potrafi zastosować określone zasady 

wykładni prawa oraz reguły wnioskowania logicznego 
dla rozstrzygnięcia konkretnego stanu faktycznego 

S2A_U07 

K_U11 

Posiada umiejętność przeprowadzenia pogłębionej 
analizy zjawisk społecznych nieobojętnych pod 

względem prawnym  

S2A_U08 

K_U12 

Posiada umiejętność samodzielnego wyprowadzenia 
stosownych wniosków z dokonanej analizy zjawisk 

społecznych 

S2A_U08 

K_U13 
Posiada umiejętność teoretycznej oceny zjawisk 
społecznych z punktu widzenia norm prawnych 

S2A_U08 

K_U14 

Posiada umiejętność sporządzania w języku polskim 
rozstrzygnięć i pism w postępowaniu administracyjnym i 

sądowoadministracyjnym, karnym, cywilnym oraz w 
innych postępowaniach 

S2A_U09 

K_U15 

jest przygotowany do wykonywania czynności 
wymagających posługiwania się polskim językiem 

urzędowym ** 

S2A_U09 

K_U16 
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w 

języku polskim różnych prac pisemnych z zakresu prawa  
S2A_U09 



K_U17 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 
w języku polskim i wybranym języku obcym dotyczących 

zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 

źródeł 

S2A_U10 

K_U18 

Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemy 

Opisu Kształcenia Językowego 

S2A_U11 

K_U19 

Umie posługiwać się bibliografiami i gromadzić 
odpowiednie źródła (prawne, bibliograficzne) dla 
przygotowania wystąpień oraz innych czynności w  

pracy zawodowej.  Ze względu na specyfikę studiów 
prawniczych, polegającą na tym, że w obrębie każdego 

państwa powstają swoiste rozwiązania typowe dla 
danego systemu prawa trudno wskazać na  język obcy 

uznawany za podstawowy w tym zakresie 

S2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁCZNE 

K_K01 
Ma świadomość konieczności podnoszenia poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności  
S2A_K01 

K_K02 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i aktualizowania swej wiedzy 

S2A_K01 

K_K03 
Potrafi dokonać samooceny własnych kompetencji, , 

wyznacza kierunki własnego rozwoju 
S2A_K01 

K_K04 
Potrafi inspirować i organizować proces kształcenia 

innych osób w zakresie zagadnień prawnych  
S2A_K01 



K_K05 
Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w 

niej różne role 
S2A_K02 

K_K06 
Potrafi kierować zespołem, przyjmując 
odpowiedzialność za efekty jego pracy 

S2A_K02 

K_K07 
Potrafi podejmować działania służące współpracy z 

otoczeniem  
S2A_K02 

K_K08 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu w sposób profesjonalny, 

zgodny z normami etycznymi  

S2A_K04 

K_K09 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 
S2A_K03 

K_K10 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
społecznych (politycznych, gospodarczych, 

obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, 
polityczne, społeczne, socjologiczne 

S1A_K05 

K_K11 
Potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swoich 

działań   
S2A_K05 

   

K_K12 

Potrafi uzupełniać , doskonalić i aktualizować  nabytą 
wiedzę i umiejętności, również  w aspekcie 

interdyscyplinarnym  

S2A_K06 

K_K13 

Dostrzega potrzebę racjonalnego i efektywnego 
gospodarowania  zasobami publicznymi oraz 

prywatnymi 

S2A_K07 

K_K14 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy mając 

na celu optymalizację podejmowanych działań 
S2A_K07 



 

 


