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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

EUROPEAN LEGAL STUDIES 

 

Nazwa kierunku studiów European Legal Studies 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

licencjat 

Dyscypliny naukowe - nauki prawne 

Dyscyplina wiodąca - nauki prawne 

 

1. Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla 
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 
i 1010) oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218). 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk 
drugiego stopnia 
uczenia się PRK2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

E_W01 
podstawy nauki prawa oraz jej relacje do innych nauk z 
uwzględnieniem procesów umiędzynarodowienia i regionalizacji 

P6U_W P6S_WG 

E_W02 
podstawowe założenia procesów integracyjnych w Europie na 
przykładzie Unii Europejskiej oraz ich kontekstu społecznego, czy 
kulturowego, czy ekonomicznego 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

E_W03 
pojęcie i zakres prawa europejskiego, w tym jego podstawowe 
źródła w ujęciu systematycznym 

P6U_W P6S_WG 

E_W04 
europejski system ochrony praw człowieka i podstawowych 
wolności na tle międzynarodowych systemów ochrony praw 
człowieka 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

E_W05 
strukturę systemu prawa unijnego na tle jego relacji z 
międzynarodowymi i krajowymi porządkami prawnymi 

P6U_W P6S_WG 

E_W06 podstawowe procedury stanowienia prawa unijnego P6U_W P6S_WG 

E_W07 
podstawowe instytucje Unii Europejskiej, ich relacje w układzie 
instytucjonalnym oraz na tle kompetencyjnym 

P6U_W P6S_WG 

                                                           

1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 

1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część I i część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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E_W08 
obszary kompetencji (polityk) Unii Europejskiej, w tym zasady 
(swobody) rynku wewnętrznego 

P6U_W P6S_WG 

E_W09 
mechanizmy prawnej współpracy Unii Europejskiej z podmiotami 
zewnętrznymi, w tym państwami i organizacjami 
międzynarodowymi 

P6U_W P6S_WG 

E_W10 
regulacje unijne z zakresu prawa prywatnego, zarówno 
materialnego, jak i proceduralnego, w tym w wybranych obszarach 
sektorowych 

P6U_W P6S_WG 

E_W11 
regulacje unijne z zakresu prawa publicznego, w tym prawa 
karnego czy obszarów sektorowych 

P6U_W P6S_WG 

E_W12 
metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych o 
obowiązujących przepisach prawa europejskiego oraz 

powiązanych z nimi strukturach instytucjonalnych 

P6U_W P6S_WG 

E_W13 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej, w tym prawa autorskiego 

P6U_W P6S_WK 

E_W14 
ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, w tym w ujęciu transgranicznym specyficznym 
dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 

P6U_W P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

E_U01 
interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, 
ekonomiczne) w zakresie nauk prawnych 

P6U_U P6S_UW 

E_U02 

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i samodzielnie 
pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk 
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) 
w zakresie nauk prawnych 

P6U_U P6S_UW 

E_U03 

analizować przyczyny i przebieg konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) w zakresie nauk prawnych 

P6U_U P6S_UW 

E_U04 

prognozować podstawowe procesy i zjawiska społeczne 
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem 
standardowych metod i narzędzi badawczych w zakresie nauk 
prawnych 

P6U_U P6S_UW 

E_U05 

posługiwać się podstawowymi systemami normatywnymi oraz 
wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu 
prawa europejskiego 

P6U_U P6S_UW 

E_U06 
wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w pracy zawodowej w warunkach samodzielnego 

planowania i realizacji własnego uczenia się przez całe życie 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UU 

E_U07 
identyfikować oraz analizować wybrane rozwiązania konkretnych 
problemów i proponować w tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygnięcia 

P6U_U P6S_UW 

E_U08 
identyfikować oraz analizować podstawowe zjawiska z obszaru 
nauk prawnych związane z integracją europejską 

P6U_U P6S_UW 

E_U09 

przygotować i prezentować(indywidualnie oraz w zespole) typowe 
wystąpienia ustne z zakresu prawa europejskiego, dotyczące 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych materiałów źródłowych  

P6U_U 
P6S_UK 
P6S_UO 

E_U10 

czytać ze zrozumieniem i przygotować typowe teksty w języku 
angielskim z zakresu prawa europejskiego, dotyczące zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych materiałów źródłowych  

P6U_U P6S_UW 

E_U11 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Opisu Systemu Kształcenia  ze znajomością specjalistycznej 
terminologii 

P6U_U P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

E_K01 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy, w szczególności w kontekście 
zmieniającego się dorobku w zakresie regulacji i stosowania prawa 

P6U_K P6S_KK 

E_K02 
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego poprzez 

P6U_K P6S_KO 
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zaangażowanie na rzecz różnych form aktywności, dotyczącej 

inicjatyw prawnych o europejskim zasięgu 

E_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO 

E_K04 
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z 
prowadzeniem podstawowej działalności badawczej, tworzeniem i 
stosowaniem prawa europejskiego 

P6U_K P6S_KR 

 

 

 

 

 

Objaśnienie stosowanych oznaczeń: 

 
1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK  
 

P = poziom PRK (6-7) 
U = charakterystyka uniwersalna 
  W = wiedza 
  U = umiejętności 
  K = kompetencje społeczne 
 
Przykład: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 

 
2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
 

P = poziom PRK (6-7) 
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 
  W = wiedza 
     G = zakres i głębia 
     K = kontekst 
  U = umiejętności 
     W = wykorzystanie wiedzy 
     K = komunikowanie się 
     O = organizacja pracy 
     U = uczenie się 
  K = kompetencje społeczne 
     K = oceny 
     O = odpowiedzialność 
     R = rola zawodowa 

Przykład: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego, wiedza – kontekst 

 
 


