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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

PRAWO 

 

Nazwa kierunku studiów Prawo 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 poziom 

Poziom studiów studia jednolite magisterskie 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

magister 

Dyscypliny naukowe - nauki prawne 

Dyscyplina wiodąca - nauki prawne 

 

 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 

K_W01 charakter nauki prawa oraz jej relacje do innych nauk społecznych P7U_W P7S_WG 

K_W02 
aksjologię systemu, etyczną istotę prawa, jak również znaczenie prawa 
dla obywatela, społeczeństwa i państwa 

P7U_W P7S_WG 

K_W03 
teoretyczną istotę prawa, a w szczególności rodzaje, treści i funkcje 
przepisów prawa i norm prawnych, jak również pojęcia prawne 

P7U_W P7S_WG 

K_W04 
zasady i instytucje rodzimego systemu ochrony prawnej oraz systemu 
władzy 

P7U_W P7S_WG 

K_W05 historyczne i współczesne doktryny prawne P7U_W P7S_WG 

K_W06 historyczne kształtowanie się prawa rodzimego i obcego P7U_W P7S_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 Ii część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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K_W07 ustrojowy kontekst obowiązującego prawa P7U_W P7S_WK 

K_W08 
proces tworzenia obecnie obowiązującego prawa, w szczególności 
czynniki prawotwórcze 

P7U_W P7S_WK 

K_W09 
obowiązujący rodzimy system prawa, w zakresie jego stanowienia, 
obowiązywania, wykładni i stosowania 

P7U_W P7S_WK 

K_W10 
zasady funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i wzajemne relacje 
pomiędzy prawem polskim i prawem Unii Europejskiej 

P7U_W P7S_WK 

K_W11 
sposoby odnajdowania podstawowych przepisów obowiązującego 
prawa 

P7U_W P7S_WK 

K_W12 
sposoby interpretowania obowiązującego prawa, a w szczególności  
przyjęte i stosowane metody i reguły wykładni prawa 

P7U_W P7S_WK 

K_W13 
sposoby rozwiązywania praktycznych prawnych przypadków 
(casusów) na podstawie obowiązującego prawa 

P7U_W P7S_WK 

K_W14 
zasady właściwego komunikowania się językiem prawnym 
i prawniczym 

P7U_W P7S_WK 

K_W15 
prawo cywilne, administracyjne, karne, finansowe, gospodarcze 
i międzynarodowe, ma specjalistyczną wiedzę, z co najmniej jednej 
z tych dyscyplin prawa 

P7U_W P7S_WG 

K_W16 
praktyczne zasady funkcjonowania wybranego organu wymiaru 
sprawiedliwości 

P7U_W P7S_WG 

K_W17 powiązania ekonomii, socjologii i filozofii z prawem P7U_W P7S_WK 

K_W18 
specjalistyczny język obcy konieczny do wykonywania zawodu 
prawnika 

P7U_W P7S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 
analizować prawny kontekst otaczającej go rzeczywistości 
i analizować ją w oparciu o reguły rozumowania prawniczego 
i obowiązujące normy prawne 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 
wykorzystać swoją wiedzę prawniczą w życiu codziennym i w 
dowolnym wykonywanym zawodzie 

P7U_U P7S_UK 

K_U03 odnaleźć wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa P7U_U P7S_UW 

K_U04 przeprowadzić wykładnię prawną podstawowego tekstu prawnego P7U_U P7S_UW 

K_U05 
zakwalifikować prawnie podstawowe zdarzenie faktyczne na 
podstawie obowiązującego prawa 

P7U_U P7S_UW 

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

P7U_U P7S_UW 

K_U07 
tworzyć podstawowe przepisy prawa wraz z aksjologicznym 
i prakseologicznym uzasadnieniem 

P7U_U P7S_UW 

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

P7U_U P7S_UW 

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

P7U_U P7S_UW 
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K_U10 
doskonale poruszać się w obszarze prawa, z którego zyskał 
specjalistyczną wiedzę 

P7U_U P7S_UW 

K_U11 
podjąć decyzję w sprawie odbycia wszystkich rodzajów aplikacji 
prawniczych 

P7U_U P7S_UU 

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

P7U_U P7S_UK 

K_U13 
podjąć decyzję w zakresie dalszego kształcenia się w ramach 
podyplomowych i doktoranckich studiów z zakresu prawa 

P7U_U P7S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 
świadomego i kreatywnego uczestnictwa wżyciu społecznym, jak 
również jest świadomy szczególnej roli prawa i prawnika w życiu 
społecznym i w funkcjonowania państwa 

P7U_K P7S_KR 

K_K02 ponoszenia odpowiedzialności osobistej i społecznej za swoje decyzje P7U_K P7S_KK 

K_K03 
przedstawienia sposobów prawnego rozwiązania dowolnego konfliktu 
społecznego 

P7U_K P7S_KK 

K_K04 
komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu podejmowania decyzji prawnych 

P7U_K P7S_KK 

K_K05 udzielenia w podstawowym zakresie nieformalnej porady prawnej P7U_K P7S_KR 

K_K06 
podejmowania i realizowania decyzji (w tym – prawnych) samodzielnie, 
jak i kolegialnie, a w ramach przedsięwzięć grupowych, jest zdolny do 
przyjęcia roli lidera 

P7U_K P7S_KK 

K_K07 
uzasadnienia swoich decyzji prawnych z odwołaniem się do 

obowiązującego prawa, jak i społecznie przyjętego systemu wartości 
P7U_K P7S_KK 

K_K08 
permanentnego dokształcania się w zakresie prawa i nauk 

prawnych 
P7U_K P7S_KK 

K_K09 
zrozumienia ekonomicznego kontekstu podejmowanych 
i realizowanych przez siebie decyzji i potrafi racjonalnie zarządzać 
swoim czasem pracy 

P7U_K P7S_KR 

K_K10 
rozwiązywania dylematów moralnych zgodnie z przyjętym społecznym 
systemem wartości 

P7U_K P7S_KO 

K_K11 
do wykonywania wielu różnych zawodów nieprawniczych oraz 
świadczenia pracy w różnych instytucjach prywatnych oraz 
publicznych 

P7U_K P7S_KR 
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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 


