
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 64/2015/2016 

 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo – jednolite 

studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo – jednolite studia magisterskie, 

praktyczny profil kształcenia. 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2015/2016 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 64/2015/2016 

Senatu UKW 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
     …………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 64/2015/2016 
z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów:  
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
 

 
Nazwa kierunku studiów: prawo 
 

 
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 
 

 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Lp. 
symbol kierunkowych 
efektów kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
obszarowych efektów 

kształcenia 
(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 Ma ugruntowaną wiedzę o charakterze 
nauk prawnych, ich miejscu w systemie 
nauk oraz o ich relacjach do innych nauk  

S2P_W01 

2. K_W02  Zna i rozumie istotę prawa, opisuje 
funkcje prawa i jego relacje z innymi 
systemami normatywnymi, zna pojęcie, 
budowę i rodzaje norm i przepisów 
prawnych oraz metody i zasady ich 
wykładni  

S2P_W02, S2P_W03, 
S2P_W04, S2P_W07 

3. K_W03 Gruntownie zna i rozumie terminologię 
używaną w naukach prawnych  

S2P_W07 

4. K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej 
i o procesie tworzenia prawa  

S2P_W02, S2P_W03, 
S2P_W07 

5. K_W05 Ma ugruntowaną wiedzę o funkcjach 
państwa, strukturze i zadaniach organów 
państwa, w tym samorządu 
terytorialnego, strukturze i zadaniach 
organów ochrony prawnej w państwie 
polskim oraz organów Unii Europejskiej  

S2P_W02, S2P_W07 
 

6. K_W06 Rozróżnia i charakteryzuje rodzaje 
podmiotów prawa i rodzaje stosunków 
prawnych, opisuje prawidłowości 
rządzące poszczególnymi rodzajami 
stosunków prawnych 

S2P_W03, S2P_W04 
 

7. K_W07  Gruntownie zna i rozumie pojęcia  S2P_W02, S2P_W03, 



i instytucje z zakresu poszczególnych 
gałęzi prawa publicznego i prywatnego  
z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań 
normatywnych prawa polskiego,  
w odniesieniu do wybranych dziedzin 
prawa – na poziomie rozszerzonym  

S2P_W04, S2P_W07, 
S2P_W10, S2P_W11 

8. K_W08 Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa 
międzynarodowego i prawa Unii 
Europejskiej, w tym zna i rozumie 
poszczególne pojęcia i instytucje oraz 
rozumie oddziaływanie tych systemów 
prawa na system prawa wewnętrznego  

S2P_W02, S2P_W03, 
S2P_W04, S2P_W07 
 

9. K_W09 Zna przebieg postępowań 
administracyjnych i sądowych  

S2P_W07 

10. K_W10 Zna podstawowe pojęcia z zakresu 
ekonomii, zna i rozumie wzajemne 
zależności pomiędzy kształtowaniem się 
systemu prawa a zmianami społeczno-
gospodarczymi  

S2P_W04 

11. K_W11 Zna i rozumie uwarunkowania historyczne 
systemu prawa państwowego i ustroju 
państwa demokratycznego  

S2P_W07, S2P_W08, 
S2P_W09 

12. K_W12 Zna historyczne i współczesne doktryny 
polityczno-prawne  

S2P_W05, S2P_W09 
 

13. K_W13 Zna na podstawowym poziomie 
psychologiczne i socjologiczne 
uwarunkowania zachowań ludzkich  
i więzi społecznych, w tym w aspekcie 
przestrzegania prawa  

S2P_W04 
 

14. K_W14 Zna podstawy zarządzania strukturami  
i zespołami ludzkimi  

S2P_W07 
 

15. K_W15 Zna metody i narzędzia wyszukiwawcze w 
zakresie przepisów prawa, orzecznictwa i 
piśmiennictwa prawniczego  

S2P_W06 

16. K_W16 Zna metodologię pracy umysłowej  
i reguły pisania prac naukowych  

S2P_W06 

17. K_W17 Zna podstawową terminologię prawniczą 
w języku łacińskim i wybranym języku 
obcym nowożytnym  

S2P_W01 

∑ 17   

Umiejętności 

1. K_U01 Potrafi – w tym również stosując 
nowoczesne techniki wyszukiwawcze – 
odnaleźć przepisy prawne i określić stan 
prawny w odniesieniu do typowych 
stanów faktycznych oraz praktycznie 
zastosować przepisy prawne  

S2P_U05, S2P_U07 

2. K_U02 Potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu 
prawnego w odniesieniu do typowych 
sytuacji, w zakresie wybranych dziedzin 
prawa – na poziomie rozszerzonym  

S2P_U01 

3. K_U03 Interpretuje relacje między treścią norm 
prawnych a sytuacją społeczną  
i ekonomiczną oraz zjawiskami 
kulturowymi w odniesieniu do typowych 
stanów faktycznych, w zakresie 

S2P_U01, S2P_U03,  
S2P_U08 



wybranych dziedzin prawa – na poziomie 
rozszerzonym  

4. K_U04 Potrafi sporządzać typowe umowy  
i typowe pisma w postępowaniach 
sądowych i administracyjnych oraz 
podejmować podstawowe czynności  
w tych postępowaniach  

S2P_U05, S2P_U06 
 

5. K_U05 Potrafi odnaleźć i przeanalizować 
orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze 
odnoszące się do określonych stanów 
faktycznych i prawnych, w zakresie 
wybranych dziedzin prawa – na poziomie 
rozszerzonym  

S2P_U02 

6. K_U06 Potrafi wypowiadać się ustnie na tematy 
dotyczące zagadnień prawnych, stosując 
język prawniczy oraz zasady argumentacji 
prawniczej, zarówno w sytuacjach 
związanych jak i niezwiązanych z pracą 
zawodową  

S2P_U10  

7. K_U07 Potrafi w odniesieniu do typowych 
stanów faktycznych wyjaśnić stan prawny  
w sposób zrozumiały dla osoby 
niebędącej specjalistą w zakresie prawa i 
udzielić prostej porady prawnej 

S2P_U05, S2P_U07 

8. K_U08 Potrafi sporządzać prace pisemne na 
tematy dotyczące zagadnień prawnych, 
stosując język prawny i prawniczy  

S2P_U09 

9. K_U09  Potrafi na podstawie analizy przepisów 
prawnych i orzecznictwa określać skutki 
prawne określonych działań 
podejmowanych przez podmioty prawa  

S2P_U04 

10. K_U10 Identyfikuje normatywne ugruntowanie 
różnych instytucji społecznych  
i ekonomicznych  

S2P_U02, S2P_U05 

11. K_U11 Potrafi sformułować opinię na temat 
prawa, postawić prostą hipotezę 
badawczą, dojść do własnych wniosków  

S2P_ U03 

12. K_U12 Potrafi wykorzystywać wiedzę do 
realizacji zadań związanych  
z zastosowaniem prawa i posiada 
umiejętność krytycznej analizy 
skuteczności i przydatności stosowanej 
wiedzy  

S2P_ U06 

13. K_U13 Potrafi tłumaczyć proste teksty prawnicze 
z języka polskiego na język obcy 
nowożytny i z języka obcego 
nowożytnego na język polski  

S2P_U10, S2P_U11 

14. K_U14 Ma umiejętności językowe w zakresie 
obejmującym terminologię prawniczą, 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego  

S2P_U11 
 

∑ 14   

Kompetencje społeczne 

1. K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy  
i umiejętności, rozumie potrzebę rozwoju 

S2P_K01 



osobistego i zawodowego 

2. K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie  S2P_K02 

3. K_K03 Racjonalnie organizuje pracę własną  
i innych  

S2P_K03 

4. K_K04 Jest gotowy działać w sposób użyteczny 
dla społeczeństwa, w tym w instytucjach 
publicznych, ze świadomością 
uwarunkowań prawnych i ekonomicznych  

S2P_K05 

5. K_K05 Jest gotowy samodzielnie i krytycznie 
uzupełniać wiedzę, w tym również na 
gruncie interdyscyplinarnym  

S2P_K06 

6. K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za 
własne przygotowanie do pracy, 
podejmowane decyzje, działania i ich 
skutki  

S2P_K07 

7. K_K07 Ma ugruntowaną świadomość znaczenia 
norm prawnych oraz systemu organów 
ochrony prawnej dla prawidłowego 
funkcjonowania społeczeństwa i państwa, 
jest uwrażliwiony na potrzebę ochrony 
praw człowieka i wolności obywatelskich  

S2P_K04, S2P_K05 

8.  K_K 08 Ma świadomość doniosłości zachowania 
się w sposób profesjonalny i etyczny, 
identyfikuje i rozwiązuje dylematy 
moralne związane ze stosowaniem prawa  
i wykonywaniem zawodów prawniczych  

S2P_K 03, S2P_K 04 

 

9. K_K09 Docenia znaczenie ochrony własności 
intelektualnej  

S2P_K04 

∑ 9   

 
 
 
 
 
 8.04.2016 r.        8.04.2016 r. 
 ………………………………………..        …………………………………………………… 
  data i podpis          data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjne 
 

 
 

 
 
 
 

  


