
Efekty uczenia się dla kierunku Prawo 
 
Oznaczenia: 
KP – kierunkowe efekty uczenia się 
W – kategoria wiedzy w efektach  
U – kategoria umiejętności w efektach  
K – kategoria kompetencji społecznych w efektach  
1, 2, 3... – numer efektu uczenia się 
 

 
 

Symbol efek-
tów kierun-

kowych 

 
Kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku 

Prawo 
(jednolite studia magisterskie) 

 

Odniesienie do efek-
tów uczenia się wg 

charakterystyki PRK 

WIEDZA – absolwent zna i rozumie: 
KP_W01 charakter nauk prawnych, ich miejsce w sys-

temie nauk    i relacje do innych nauk 
P7S_WG 

KP_W02  różne rodzaje struktur i instytucji społecz-
nych, zwłaszcza (w stopniu pogłębionym) w 
obszarze prawa 

P7S_WG 

KP_W03 relacje między strukturami i instytucjami 
społecznymi oraz prawnymi w odniesieniu 
do krajowych i międzynarodowych podmio-
tów prawa publicznego i prywatnego 

P7S_WG 

KP_W04 różne rodzaje więzi społecznych, w tym 
szczególnie  więzi prawnych, oraz występują-
ce między nimi relacje 

P7S_WG 

KP_W05 miejsce  człowieka jako podmiotu struktur 
prawnych i zasady jego funkcjonowania w 
życiu społecznym 

P7S_WG 

KP_W06 w sposób pogłębiony wybrane metody  
i narzędzia stanowienia i stosowania prawa, 
a także historię i teorię prawa (w szczególno-
ści rodzaje, treści i funkcje przepisów prawa) 

P7S_WG 

KP_W07 w sposób pogłębiony wybrane obszary norm 
i reguł prawnych organizujących systemy       
i instytucje społeczne, w tym władzy publicz-
nej, podmiotów gospodarczych i innych 
uczestników życia społecznego  

P7S_WG 

KP_W08 poglądy na temat wybranych struktur, insty-
tucji i więzi społecznych oraz ich historycznej 
ewolucji i tendencji rozwojowych 

P7S_WG 

KP_W09 etyczną istotę prawa i jego znaczenie dla 
obywatela, społeczeństwa i państwa  

P7S_WG 

KP_W10 możliwości praktycznego zastosowania wie-
dzy prawniczej w życiu zawodowym i dzia-
łalności publicznej 

P7S_WG 

KP_W11 fundamentalne dylematy współczesnej cywi-
lizacji 

P7S_WK 



KP_W12 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwa-
runkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

P7S_WK 

KP_W13 podstawowe pojęcia i zasady  
ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego oraz zarządzania zaso-
bami własności intelektualnej 

P7S_WK 

KP_W14 zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu wie-
dzy z zakresu wszystkich gałęzi prawa 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi: 
KP_U01 prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawi-

ska społeczne oraz wzajemne relacje między 
nimi 

P7S_UW 

KP_U02 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu       
i analizowania przyczyn i przebiegu proce-
sów oraz zjawisk społecznych z punktu wi-
dzenia różnych dziedzin prawa publicznego  
i prywatnego oraz formułować własne opinie 
na ten temat i  je weryfikować z zastosowa-
niem właściwych metod badawczych 

P7S_UW 

KP_U03 prognozować polityczne, gospodarcze i spo-
łeczne skutki zmian w prawie i jego stosowa-
niu 

P7S_UW 

KP_U04 sprawnie posługiwać się systemami norma-
tywnymi, normami i regułami prawnymi w 
celu rozwiązania konkretnych problemów 

P7S_UW 

KP_U05 umiejętnie korzystać ze zdobytej wiedzy       
w różnych obszarach stosowania prawa          
i w życiu codziennym,  z uwzględnieniem 
umiejętności nabytych w trakcie praktyk za-
wodowych 

P7S_UW 

KP_U06 samodzielnie proponować rozwiązania kon-
kretnego problemu prawnego i przeprowa-
dzenie procedury podjęcia rozstrzygnięć w 
tym zakresie 

P7S_UW 

KP_U07 przeprowadzić wykładnię prawną podsta-
wowego tekstu prawnego 

P7S_UW 

KP_U08 poprawnie sporządzać podstawowe pisma 
procesowe i formułować opinie prawne oraz 
wypowiedzi ustne dla podstawowych czyn-
ności procesowych 

P7S_UW 

KP_U09  przygotować merytoryczne wystąpienie 
prawnicze oraz poprowadzić  dyskusję na ten 
temat          

P7S_UK 

KP_U10 posługiwać się językiem obcym w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wła-
ściwych dla prawa, zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

P7S_UK 



KP_U11 samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie oraz ukierunko-
wywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 

KP_U12 współdziałać i pracować w grupach zawodo-
wych i interdyscyplinarnych, organizować i 
koordynować przedsięwzięcia zespołowe, 
podejmując się roli wiodącej w zespole 

P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do: 
KP_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbie-

ranych treści 
P7S_KK 

KP_K02 odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu za-
wodowym i działalności publicznej, pono-
szenia odpowiedzialności za czyny i decyzje 
swoje i podległych sobie jednostek i zespo-
łów 

             P7S_KO 

KP_K03 inspirowania działań na rzecz interesu pu-
blicznego 

P7S_KO 

KP_K04 posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu 
prawa z zachowaniem zasad etyki właści-
wych dla swojej roli zawodowej 

             P7S_KR 

KP_K05 rozwiązywania dylematów moralnych             
i prawnych zgodnie z przyjętym społecznie 
systemem wartości 

P7S_KO 

KP_K06 wykonywania zawodów prawniczych, jak 
również nieprawniczych oraz świadczenia 
pracy w różnych instytucjach 

P7S_KR 

KP_K07 rozwijania dorobku zawodu oraz podtrzy-
mywanie etosu   zawodu prawnika 

P7S_KR 

KP_K08 myślenia i działania w sposób przedsiębior-
czy 

P7S_KO 

 


