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1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia
dla Studiów Podyplomowych „Prawo dowodowe”.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

Prawo dowodowe
Podyplomowe

Obszar nauk społecznych
Nauki prawne. Prawo.

60
symbol

Efekt kształcenia dla
absolwenta

Odniesienie do
efektów kształcenia
w obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
prawnych

wiedza
SP_W01 ma pogłębioną wiedzę o dowodach i
procesie dowodzenia
Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

nie
określono

SP_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat
zakazów dowodowych

jw.

SP_W03 ma gruntowną wiedzę na temat
uzyskiwania i wykorzystywania
dowodów
SP_W04 ma gruntowną wiedzę na temat
opiniowania oraz ekspertyz sądowych
SP_W05 ma pogłębioną wiedzę o czynnościach
procesowo-kryminalistycznych

jw.

umiejętności
SP_U01 posiada szerokie umiejętności w
zakresie zagadnień odnoszących się do
procesu dowodzenia
SP_ U02 posiada umiejętność wyszukiwania
informacji o prawie polskim i
zagranicznym, w zakresie dotyczącym
dowodów
SP_ U03 potrafi formułować i zaprezentować
problemy badawcze i poprawnie
metodologicznie je opracować
SP_ U04 posiada umiejętność łączenia wiedzy
prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin
naukowych

jw.
jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

SP_ U05 potrafi dokonać kwalifikacji prawnej
stanu faktycznego
kompetencje społeczne
SP_ K01 potrafi ustalać, analizować,
interpretować i klasyfikować stany
faktyczne, z którymi mają być łączone
określone konsekwencje prawne
SP_ K02 potrafi samodzielnie opracowywać
strategię swojego rozwoju oraz ma
świadomość możliwości dalszego
kształcenia
SP_ K03 posiada kompetencje w zakresie
dokonywania ustaleń w procesie
dowodzenia

jw.

SP_ K04 ma świadomość zmienności norm
prawnych oraz potrzeby uzupełniania
wiedzy o nich

jw.

jw.

jw.

jw.

SP_ K05 ma świadomość, jakie konsekwencje
jw.
indywidualne i społeczne niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika

