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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

 DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO 
 

poziom kształcenia studia jednolite magisterskie 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister  

 
 

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

Kierunek studiów Prawo naleŜy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot badań 
Prawa jest zasadniczo umiejscowiony w obszarze treści społecznych. Prawo, jako system określonych norm, 
jest bowiem nie tylko koniecznym elementem funkcjonowania społeczeństwa, lecz równieŜ elementem go 
identyfikującym. W ten sposób Prawo naleŜy do kategorii nauk społecznych, których ogólnym przedmiotem 
badań są określone procesy społeczne. Jednocześnie jednak konieczne jest podkreślenie wyraźnej 
specyfiki, a nawet odrębności Prawa w ramach nauk społecznych. Związana jest ona ze szczególnym 
przedmiotem badań Prawa, którym zasadniczo jest fenomen normy prawnej, rozpatrywany przede 
wszystkim w kontekście obowiązującego prawa, a dodatkowo – w kontekście prawa historycznego. W 
szczególności przedmiot Prawa odnosi się do wielu dyscyplin prawniczych składających się na ogólna naukę 
o prawie. Jej przedmiotem jest głównie nauka prawa obejmująca prawo publiczne i prywatne, jak równieŜ 
nauki teoretyczno-prawne oraz historyczno-prawne. Wskazane szczególne obszary kształcenia obejmują 
główny nurt badań w zakresie Prawa. W konsekwencji więc Prawo stanowi w znacznej mierze odrębną 
i samodzielną dyscyplinę naukową, a przez to bardzo specyficzny obszar kształcenia, który tylko w 
podstawowym zakresie naleŜy umiejscawiać w obszarze kształcenia nauk społecznych. Jednocześnie 
równieŜ naleŜy wskazać na faktycznie wieloobszarowy charakter Prawa, a w szczególności jego ścisłe 
powiązanie równieŜ z obszarem kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Faktycznym autorem 
i adresatem przywołanej powyŜej normy prawnej jest bowiem człowiek, a jej przedmiotem - odpowiednia co 
do formy i treści - reguła określonego zachowania się człowieka, z wszelkimi społeczno-humanistycznymi 
implikacjami wynikającymi z tego faktu. 
 
2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 
U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

SYMBOL 

 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo 

 
Po uko ńczeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku studiów 

prawo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
w obszarach 

nauk 
społecznych 

 WIEDZA  

K_W01 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauki prawa oraz jej relacjach do 
innych nauk społecznych S2A_W01 

K_W02 
ma pogłębioną wiedzę o aksjologicznej, a w szczególności etycznej istocie 
prawa, jak równieŜ o znaczeniu prawa dla obywatela, społeczeństwa i 
państwa 

S2A_W04, 
S2A_W05, 
S2A_W07 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o teoretycznej istocie prawa, a w szczególności o 
rodzajach, treści i funkcjach przepisów prawa i norm prawnych, jak równieŜ o S2A_W07 
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pojęciach prawnych 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o zasadach i instytucjach rodzimego systemu ochrony 
prawnej oraz systemu władzy 

S2A_W03, 
S2A_W07 

K_W05 ma rozszerzoną wiedzę o historycznych i współczesnych doktrynach 
prawnych 

S2A_W07, 
S2A_W09 

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o historycznym kształtowaniu się prawa rodzimego i 
obcego 

S2A_W07, 
S2A_W08 

K_W07 ma rozszerzoną wiedzę o ścisłym ustrojowym kontekście obowiązującego 
prawa 

S2A_W02, 
S2A_W03, 
S2A_W07 

K_W08 ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o procesie tworzenia obecnie 
obowiązującego prawa, a w szczególności czynnikach prawotwórczych 

S2A_W05, 
S2A_W07 

K_W09 ma pogłębioną teoretyczną wiedzę o obowiązującym rodzimym systemie 
prawa, w zakresie jego stanowienia, obowiązywania, wykładni i stosowania 

S2A_W03, 
S2A_W04, 
S2A_W07 

K_W10 ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o instytucjach i prawie Unii Europejskiej i 
wzajemnych relacjach pomiędzy prawem polskim i prawem Unii Europejskiej 

S2A_W02, 
S2A_W03, 
S2A_W07 

K_W11 ma rozszerzoną wiedzę o sposobach odnajdowania podstawowych 
przepisów obowiązującego prawa, 

S2A_W02, 
S2A_W03, 
S2A_W07 

K_W12 
ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach interpretowania 
obowiązującego prawa, a w szczególności o przyjętych i stosowanych 
metodach i regułach wykładni prawa 

S2A_W06, 
S2A_W07 

K_W13 
ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach rozwiązywania 
praktycznych prawnych przypadków (casusów) na podstawie 
obowiązującego prawa 

S2A_W06, 
S2A_W07 

K_W14 ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o zasadach właściwego komunikowania 
się językiem prawnym i prawniczym S2A_W06 

K_W15 
ma pogłębioną teoretyczną wiedzę z prawa cywilnego, administracyjnego, 
karnego, finansowego, gospodarczego i międzynarodowego, a 
specjalistyczną wiedzę, z co najmniej jednej z tych dyscyplin prawa 

S2A_W02, 
S2A_W07, 
S2A_W10, 
S2A_W11 

K_W16 ma podstawową wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania wybranego 
organu wymiaru sprawiedliwości 

S2A_W02, 
S2A_W03 

K_W17 ma ogólną teoretyczna wiedzę z ekonomii, socjologii i filozofii, ze 
szczególnym uwzględnieniem powiązania tych dyscyplin z prawem 

S2A_W01, 
S2A_W04 

K_W18 zna specjalistyczny język obcy konieczny do wykonywania zawodu prawnika 
S2A_W06, 
S2A_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 rozumie prawny kontekst otaczającej go rzeczywistości i potrafi analizować ją 
w oparciu o reguły prawniczego rozumowania i obowiązujące normy prawne S2A_U01-08 

K_U02 potrafi wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w Ŝyciu codziennym i w 
dowolnym wykonywanym zawodzie S2A_U01-08 

K_U03 potrafi odnaleźć wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa S2A_U01-08 

K_U04 potrafi przeprowadzić wykładnię prawną podstawowego tekstu prawnego S2A_U01-08 
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K_U05 potrafi zakwalifikować prawnie podstawowe zdarzenie faktyczne na 
podstawie obowiązującego prawa S2A_U01-08 

K_U06 
potrafi posługiwać się językiem prawnym i prawniczym w stopniu 
gwarantującym skuteczną komunikację, w tym m.in. potrafi właściwie uŜywać 
pojęć prawnych 

S2A_U01-08 

K_U07 potrafi tworzyć podstawowe przepisy prawa wraz z aksjologicznym i 
prakseologicznym uzasadnieniem S2A_U01-08 

K_U08 potrafi przygotować podstawowe pisma procesowe oraz wypowiedzi ustne 
dla podstawowych czynności procesowych 

S2A_U09, 
S2A_U10 

K_U09 
potrafi dokonać pogłębionej pisemnej analizy wybranej instytucji 
obowiązującego prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego 
lub gospodarczego 

S2A_U01-09 

K_U10 potrafi doskonale poruszać się w obszarze prawa, z którego zyskał 
specjalistyczną wiedzę S2A_U01-10 

K_U11 jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji prawniczych S2A_U01-10 

K_U12 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

S2A_U010, 
S2A_U011 

K_U13 ma zdolność dalszego kształcenia się w ramach podyplomowych i 
doktoranckich studiów z zakresu prawa 

S2A_U06, 
S2A_U08, 
S2A_U09, 
S2A_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
jest świadomym i kreatywnym uczestnikiem Ŝycia społecznego, jak równieŜ 
jest świadomy szczególnej roli prawa i prawnika w Ŝyciu społecznym i w 
funkcjonowania państwa 

S2A_K02-05, 
S2A_K07 

K_K02 ma rozwinięte poczucie odpowiedzialności osobistej i społecznej za swoje 
decyzje 

S2A_K02-05, 
S2A_K07 

K_K03 potrafi w podstawowym zakresie przedstawić sposoby prawnego rozwiązania 
dowolnego konfliktu społecznego 

S2A_K02-05, 
S2A_K07 

K_K04 posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji prawnych 

S2A_K02-05, 
S2A_K07 

K_K05 potrafi udzielić w podstawowym zakresie nieformalnej porady prawnej 
S2A_K02-05, 

S2A_K07 

K_K06 
potrafi podejmować i realizować decyzje (w tym – prawne) samodzielnie, jak i 
kolegialnie, a w ramach przedsięwzięć grupowych jest zdolny do przyjęcia 
roli lidera 

S2A_K02-05, 
S2A_K07 

K_K07 potrafi uzasadnić swoje decyzje prawne z odwołaniem się do 
obowiązującego prawa, jak i społecznie przyjętego systemu wartości 

S2A_K02-05, 
S2A_K07 

K_K08 rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się w zakresie prawa i nauk 
prawnych 

S2A_K01, 
S2A_K06 

K_K09 rozumie ekonomiczny kontekst podejmowanych i realizowanych przez siebie 
decyzji i potrafi racjonalnie zarządzać swoim czasem pracy S2A_K07 

K_K10 potrafi rozwiązać dylematy moralne zgodnie z przyjętym społecznym 
systemem wartości 

S2A_K03, 
S2A_K04 

K_K11 
ma podstawowe faktyczne kompetencje do wykonywania wielu róŜnych 
zawodów nieprawniczych oraz świadczenia pracy w róŜnych instytucjach 
prywatnych oraz publicznych 

S2A_K01-07 

 


