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1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem

Kierunek studiów Prawo europejskie należy obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia
koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych
wybranych nauk społecznych, uwzględniają perspektywę historycznych, politycznych,
społecznych i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych
struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych.

2. Efekty kształcenia
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem)
W (po podkreślniku)
U (po podkreślniku)
K (po podkreślniku)
01, 02, 03 i kolejne

– kierunkowe efekty kształcenia
– kategoria wiedzy w efektach kształcenia
– kategoria umiejętności w efektach kształcenia
– kategoria kompetencji społecznych
– numer efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Prawo europejskie.
Symbol
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku studiów Prawo
europejskie absolwent:

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie
nauk społecznych

WIEDZA

K_W01

K_W02

posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk prawnych i
politycznych oraz ich powiązaniach, a takŜe o typowych rodzajach
struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i
ekonomicznych)
zna elementarną terminologię uŜywaną w naukach społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa i polityki, zna w stopniu
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K_W03

K_W04
K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_U01
K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

podstawowym genezę i ewolucję poszczególnych instytucji
prawnych
i
politycznych,
umie
ocenić
konsekwencje
wprowadzanych zmian; w stopniu podstawowym zna róŜne
poglądy doktryny dotyczącymi wybranych instytucji prawnych,
politycznych i ekonomicznych
ma podstawową wiedzę o instytucjach Unii Europejskiej i ich
powiazaniach, a takŜe relacjach do instytucji krajowych; zna
zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych, w tym
Rady Europy
ma podstawową wiedzę o zasadach stanowienia i stosowania
prawa, a takŜe o systemie prawa polskiego, europejskiego i
międzynarodowego oraz powiązaniach tych systemów
ma podstawową wiedzę o poszczególnych politykach unijnych,
ma podstawową wiedzę o strukturach, instytucjach i więziach
społecznych (prawnych, politycznych, ekonomicznych i
kulturowych) i relacjach między nimi w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej,
ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie prawa
krajowego, europejskiego i międzynarodowego, przysługujących
mu prawach i moŜliwościach ich ochrony, a takŜe moŜliwości
rozwoju jego osobowości, przedsiębiorczości i innych form
aktywności; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,
właściwe dla nauk prawnych i innych nauk społecznych,
pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy
zachodzące w Europie,
zna procesy zmian struktur i instytucji społecznych, w
szczególności uwarunkowania integracji prawnej, politycznej i
ekonomicznej Europy, a takŜe genezę i zasady funkcjonowania
Unii Europejskiej, rozumie konsekwencje tych przemian
zna historię Europy, w szczególności w zakresie kultury i tradycji
narodowych, prawa, demokracji, a takŜe społeczno-politycznych i
prawnych uwarunkowań integracji europejskiej, w tym członkostwa
Polski w Unii Europejskiej,
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i procesy społeczne
(prawne, polityczne, kulturowe, ekonomiczne) dokonujące się w
skali lokalnej, regionalnej, europejskiej i globalnej,
potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych
dziedzin będących przedmiotem studiów w języku angielskim,
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać
dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych
(prawnych, politycznych, kulturowych i gospodarczych)
zachodzących zarówno w społecznościach lokalnych,
regionalnych, jak i ponadpaństwowych
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych
procesów i zjawisk społecznych, przede wszystkim prawnych i
politycznych,
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,
polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi w zakresie tworzenia i stosowania
prawa, a takŜe określania i realizowania celów politycznych,
potrafi analizować normy róŜnego rodzaju (w tym prawne,
zawodowe, moralne) w celu rozwiązania konkretnego problemu
prawnego lub politycznego,
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K_U07
K_U08

K_U09
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potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i
ustnie) informacje,
potrafi dotrzeć do źródeł prawa krajowego, europejskiego i
międzynarodowego, orzecznictwa i literatury, na tej podstawie
zaproponować rozwiązania konkretnych problemów,
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych i odnieść ich skutki do roŜnych grup społecznych lub
szczebli administracji publicznej,
zna język angielski na poziomie określonym wymaganiami dla
egzaminu TOLES Higher oraz dodatkowy język obcy na poziomie
zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w
języku polskim, języku angielskim i dodatkowym języku obcym
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a takŜe róŜnych źródeł w
zakresie prawa, polityki, gospodarki i kultury,
potrafi przygotować wystąpienia ustne i przeprowadzić rozmowy w
zakresie prawa, polityki, gospodarki i kultury, zarówno w języku
polskim, jak i angielskim oraz dodatkowym języku obcym (na
poziomie B2),
jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i
samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i
międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, podmiotach
współpracujących z UE i krajami UE, placówkach kulturalnych,
wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zawodowe
umiejętności korzystając z róŜnych źródeł, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe Ŝycie, jest przygotowany do podjęcia
studiów drugiego stopnia,
potrafi pracować samodzielnie, jak i w zespole, pełniąc w nim
róŜne role; potrafi kierować małą grupą, inspirować do działań i
zdobywania kwalifikacji,
potrafi odpowiednio określić priorytety słuŜące realizacji
wyznaczonego przez siebie lub innych zadania, potrafi dokonać
analizy własnych i cudzych działań i wskazać sposoby ich
modyfikacji w przyszłości, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne,
potrafi określić zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, potrafi
myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
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