Załącznik do Uchwały Nr 39/2016 Senatu UKSW
z dnia 25 lutego 2016 r.
Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie prawa
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW
Nazwa kierunku studiów i kod programu
wg USOS

Studia doktoranckie w zakresie prawa

Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
stopień naukowy uzyskany po ukończeniu
studiów doktoranckich
Obszar/-y kształcenia*

Studia trzeciego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne/niestacjonarne
doktor
nauki społeczne

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

Różnice w stosunku do innych

Dziedziny: nauki prawne
Dyscypliny: prawo

Brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczeni

45

Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania stopnia naukowego
symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

wiedza
Tabela odniesien efektów obszarowych SDWPiA_W01

ma pogłębioną wiedzę ogólną w zakresie nauk
prawnych w Polsce i na świecie

SDWPiA_W02

swobodnie posługuje się terminologią nauk
społecznych a
zwłaszcza terminologią prawniczą

SDWPiA_W03

posiada zaawansowaną wiedzę na temat różnych
systemów prawnych

SDWPiA_W04

ma pogłębioną wiedzę o roli prawa w
przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów
społecznych

SDWPiA_W05

ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa

SDWPiA_W06

posiada pogłębioną wiedzę o procesach
kształtowania się prawa i jego wykładni

SDWPiA_W07

ma zaawansowaną wiedzę o procesach i
instrumentach związanych ze stosowaniem
prawa

SDWPiA_W08

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu
wybranej dyscypliny prawniczej

SDWPiA_W09

zna i rozumie metody, techniki i szkoły badawcze
w zakresie prawoznawstwa

Odniesienie do efektów
kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie nauk …

SDWPiA_W10

ma zaawansowaną wiedzę o metodach
badawczych,metodach argumentacji prawniczej i
technice prowadzenia pracy naukowej, łącznie z
metodami oceny
publikacji naukowych i projektów badawczych
oraz
sposobami ich finansowania

SDWPiA_W11

zna metody pozyskiwania informacji i danych do
pracy naukowej

SDWPiA_W12

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu techniki i
metodologii
przygotowania tekstu naukowego

SDWPiA_W13

posiada wiedzę z zakresu etyki pracy naukowej i
zawodowej

SDWPiA_W14

ma pogłębioną wiedzę na temat prawa
autorskiego i jego stosowania w prowadzeniu
badań naukowych

SDWPiA_W15

ma wiedzę o sposobach prowadzenia dydaktyki
w szkole wyższej

SDWPiA_U01

umiejętności
potrafi rozstrzygać praktyczne problemy
wynikające z procesu stosowania prawa, analizy
stanu faktycznego i wykładni

SDWPiA_U02

potrafi formułować i przedstawić problemy
badawcze

SDWPiA_U03

potrafi opracować problem badawczy zgodnie z
wymogami metodologicznymi

SDWPiA_U04

potrafi swobodnie posługiwać się warsztatem
naukowym

SDWPiA_U05

w sposób zaawansowany potrafi wykorzystać
pozyskane źródła informacji do analizy
problemów naukowych

SDWPiA_U06

potrafi posługiwać się metodami badawczymi,
stosowanymi w prawoznawstwie

SDWPiA_U07

umie stworzyć plan badań naukowych

SDWPiA_U08

potrafi opracować wyniki badań i dokonać ich
interpretacji

SDWPiA_U09

umie zabrać głos w dyskusji naukowej

SDWPiA_U10

potrafi wykorzystywać techniki argumentacji

SDWPiA_U11

umie formułować własne poglądy, wyciągać
wnioski wniosków i dokonywać syntezy
problemów naukowych posługując się biegle
językiem prawnym i prawniczym

SDWPiA_U12

potrafi posługiwać się biegle językiem obcym w
mowie i piśmie w odniesieniu do dyscypliny,
będącej przedmiotem badań naukowych

SDWPiA_U13

potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne

SDWPiA_K01

kompetencje społeczne
ma świadomość roli prawa jako podstawowego
regulatora stosunków społecznych

SDWPiA_K02

ma świadomość konieczności ciągłego
doskonalenia prawa

SDWPiA_K03

zna zależności między prawem a innymi
systemami regulacji zachowań

SDWPiA_K04

ma świadomość konieczności zachowania etyki w
prowadzeniu badań naukowych

SDWPiA_K05

ma świadomość znaczenia badań naukowych w
kształtowaniu ustroju politycznego, społecznego
i gospodarczego

* program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby
punktów ects w łącznej liczbie punktów ects.

