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1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
prawo studia jednolite magisterskie
Nazwa kierunku
Prawo
studiów i kod
WP – PR –N-MGR, WP-PRZ-N-MGR
programu wg
USOS
Poziom
studia jednolite magisterskie
kształcenia
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Tytuł zawodowy magister
uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y
obszar nauk społecznych
kształcenia
Dziedzina nauki
dziedzina nauk prawnych, prawo
i dyscyplina
naukowa
Różnice w
brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia
stosunku do
prowadzonych na uczelni
innych
programów o
podobnie
zdefiniowanych
celach i efektach
kształcenia
prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów
300 ects
ECTS konieczna
dla uzyskania
tytułu
zawodowego
symbol
Efekt kształcenia dla absolwenta
Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
społecznych
wiedza
Tabela odniesień PR_W01 ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru, S2A_W01
efektów
i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do S2A_W02
kierunkowych do
innych nauk oraz definiowania pojęć
S2A_W04
efektów
i instytucji właściwych dla prawa
obszarowych
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
w ujęciu historycznym i współczesnym, w
odniesieniu do przedmiotów znajdujących się
w programie studiów

PR_W02

PR_W03

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

PR_W10

ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia
i charakteru norm prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
w aspekcie historycznym i współczesnym w
odniesieniu do przedmiotów znajdujących się
w programie studiów
zna i rozumie proces kształtowania się norm
i instytucji prawnych w historii Polski i
świata
zna i rozumie strukturę, sposób powstawania
oraz działania instytucji prawnych, jak
również relacje między tymi instytucjami
w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa
w ramach prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego
w odniesieniu do przedmiotów znajdujących
się w programie studiów
zna i rozumie system oraz sposób działania
organów władzy publicznej w Polsce
oraz umie określać ich kompetencje jak
również wzajemne relacje między nimi,
także w aspekcie ochrony praw człowieka, w
wymiarze
określonym
przez
prawo
konstytucyjne i administracyjne oraz
przedmioty pokrewne
ma pogłębioną wiedzę na temat
klasyfikowania systemów i stosunków
prawnych w obrębie prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
identyfikowania zależności pomiędzy nimi
oraz zna technologie informacyjne i systemy
wyszukiwawcze służące zdobywaniu
informacji na ich temat
ma pogłębioną wiedzę na temat metod i
narzędzi, w tym technologii informacyjnych,
służących tworzeniu norm w zakresie prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego
w odniesieniu do przedmiotów znajdujących
się w programie studiów
ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia
oraz stosowania norm prawnych jako metody
i narzędzia modelowania wybranych struktur
społecznych
i
procesów
w
nich
zachodzących
ma pogłębioną wiedzę na temat procesu
zmian norm, instytucji oraz stosunków
prawnych, w tym reguł nim rządzących, w
aspekcie historycznym i współczesnym
ma wiedzę o poglądach, doktrynach i
prądach filozoficznych, przede wszystkim
dotyczących instytucji prawnych oraz ich
historycznej ewolucji

S2A_W01
S2A_W07

S2A_W07

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W07

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W05
S2A_W07

S2A_W04

S2A_W05

S2A_W06

S2A_W08

S2A_ W09

PR_W11

K _W12

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U06

ma wiedzę na temat podstawowych zasad
i pojęć prawa własności przemysłowej
i intelektualnej przez pryzmat regulacji
międzynarodowych
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk
prawnych
umiejętności
posiada umiejętność samodzielnego
posługiwania się regułami logicznego
rozumowania oraz interpretowania
współczesnych lub historycznych tekstów
prawniczych, przede wszystkim źródeł
prawa, także w kontekście konkretnych
zdarzeń prawnych
posiada umiejętność wykorzystywania
wiedzy teoretycznej z zakresu prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego
do opisu, analizy i rozwiązywania
konkretnych spraw prawnych
posiada umiejętności właściwego
analizowania roli norm prawnych prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego
w kształtowaniu przyczyn i przebiegu
zjawisk społecznych
posiada umiejętność prognozowania
i modelowania złożonych procesów
społecznych obejmujących zróżnicowane
zjawiska z rozmaitych obszarów życia
społecznego, wykorzystując w tym celu
właściwe metody tworzenia, interpretacji i
stosowania norm prawnych oraz nowoczesne
technologie informacyjne i systemy
wyszukiwawcze
posiada umiejętność powiązywania zdobytej
wiedzy teoretycznej z zakresu prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego
z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną
współczesnych oraz historycznych zjawisk
gospodarczych, kulturowych i społecznych
zachodzących w Polsce i na świecie
potrafi samodzielnie proponować
rozwiązania konkretnego konfliktu,
posługując się procedurami: administracyjną,
cywilną, karną albo stosowanymi w ramach
postępowania przed organami
międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej

S2A_W10

S2A_W11

S2A_U01
S2A_U05
S2A_U06

S2A_U02
S2A_U03
S2A_U06
S2A_U08
S2A_U01
S2A_U03

S2A_U04

S2A_U01
S2A_U08

S2A_U07

PR_U7

PR_U08

PR_U09

PR_U10

PR_K01

PR_K02

PR_K03

PR_K04

PR_K05

potrafi projektować i tworzyć różne prace
pisemne w języku polskim i obcym,
stosowanym w różnych dziedzinach prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
w tym pism procesowych oraz analiz i
interpretacji określonych zagadnień
prawnych w ujęciu dogmatycznym,
porównawczym lub historycznym
potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu
normatywnego i aktu stosowania prawa,
dotyczącego prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
w zakresie przedmiotów znajdujących się w
programie studiów, posługując się w razie
potrzeby nowoczesnymi technologiami
informacyjnymi
posiada umiejętności projektowania i
tworzenia wystąpień ustnych
w języku polskim i języku obcym
stosowanym w różnych dziedzinach prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
w zakresie przedmiotów znajdujących się w
programie studiów, w aspekcie
dogmatycznym, porównawczym lub
historycznym
posiada umiejętności posługiwania się
językiem obcym na poziomie biegłości B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy
kompetencje społeczne
rozumie potrzebę stałego uzupełniania i
doskonalenia swojej wiedzy na temat
instytucji i norm z zakresu prawa
publicznego/prywatnego/międzynarodowego,
w tym śledzenia zmian w aktach
normatywnych, orzecznictwie sądowym i
doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia
studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem
zawodów prawniczych
potrafi współdziałać i pracować
w grupie, przyjmując w niej różne role oraz
uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych, uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne
potrafi właściwie określić priorytety w
konkretnym działaniu prawnym, podjętym
samodzielnie lub w grupie
prawidłowo łączy myślenie i działanie
prawnicze z kreatywnością i
przedsiębiorczością

S2A_U05
S2A_U09

S2A_U05
S2A_U09

S2A_U02
S2A_U05
S2A_U10

S2A_U11

S2A_K01
S2A_K06

S2A_K04

S2A_K02
S2A_K05

S2A_K02
S2A_K03
S2A_K07

