EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PRAWO
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE– PROFIL AKADEMICKI

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRAWO.
Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów PRAWO absolwent:

WIEDZA
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk.
Ma rozszerzoną wiedzę o poszczególnych gałęziach prawa.
Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach i związkach nauk prawnych z innymi dyscyplinami
nauk społecznych (szczególnie: ekonomią i zarządzaniem) a także naukami
humanistycznymi.
Zna i rozumie aspekty, pojęcia i zasady własnego systemu prawnego w jego kontekście
europejskim i międzynarodowym.
Ma rozszerzoną wiedzę o ustroju organizacji międzynarodowych.
Ma pogłębioną wiedzę o ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Ma pogłębioną wiedzę o ustroju samorządów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy administracją rządową a samorządem
terytorialnym, gospodarczym i zawodowym.
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy organami a instytucjami społecznymi w skali
krajowej, międzynarodowej i europejskiej.
Zna rodzaje więzi społecznych i stosunków prawnych zachodzących w społeczeństwie.
Ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych regulowanych przez przepisy prawne.
Ma rozszerzoną wiedzę o pozycji człowieka w Państwie i jego prawach oraz sposobie
sprawowania władzy przez obywateli.
Ma rozszerzoną wiedzę o pozycji człowieka w strukturach Unii Europejskiej oraz innych
organizacjach międzynarodowych.
Ma rozszerzoną wiedzę o wpływie człowieka na stosowanie i stanowienie prawa.
Zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe
dla nauk prawnych.
Zna w sposób pogłębiony zasady techniki prawodawczej, język prawny i prawniczy.
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Ma pogłębioną wiedzę na temat filozoficznych i historycznych podstaw metodologii nauk
prawnych.
Ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych dotyczących funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych.
Ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych regulujących stosunki pomiędzy podmiotami
oraz pomiędzy podmiotami a administracją publiczną.
Ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych regulujących stosunki społeczne oraz instytucje
społeczne.
Ma pogłębioną wiedzę o normach prawnych i etycznych związanych z wykonywaniem
zawodów prawniczych.
Ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa, zasadach tworzenia prawa w wymiarze krajowym,
europejskim jak i międzynarodowym.
Ma pogłębioną wiedzę na temat sposobów tworzenia i zmian struktur administracji
publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości.
Ma pogłębioną wiedzę o wpływie czynników politycznych, społecznych, ekonomicznych
na tworzenie i zmianę prawa.
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą poglądów i ewolucji instytucji prawnych, organów
państwowych, ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji instytucji międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i filozofii prawa.
Posiada wiedzę oraz rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.
Rozumie konieczność ochrony własności intelektualnej oraz praw autorskich, praw
przysługujących twórcom, sposobów ochrony tychże praw oraz rozumie konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Posiada wiedzę dotyczącą form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności
gospodarczej.
Zna prawne uwarunkowania podejmowania, wykonywania, zawieszania i zakończenia
prowadzenia działalności gospodarczej.
Posiada wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania niezbędną do podejmowania
decyzji rynkowych przez przedsiębiorców.

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje
zachodzące pomiędzy podmiotami tworzące stosunki prawne.
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne, w których zachodzą
stosunki prawne.
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania stosunków prawnych
zachodzących w społeczeństwie.
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Potrafi dokonywać wnioskowań prawniczych oraz interpretacji aktów prawnych oraz oceny
poglądów doktryny oraz orzecznictwa sądowego.
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących w
społeczeństwie, które wywołują skutki prawne, formułować własne opinie na ten temat oraz
stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.
Potrafi analizować wpływ norm prawnych na przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych stawiając hipotezy badawcze i je weryfikując.
Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne i organizacyjne obejmujące
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod
i narzędzi w zakresie nauk prawnych.
Potrafi wykorzystać różne metody i narzędzia z zakresu nauk prawnych w celu wykazania
zależności między normami prawnymi i ich wpływem na zjawiska społeczne.
Potrafi posługiwać się aktami prawnymi zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.
Potrafi w oparciu o określony system normatywny dokonać interpretacji przepisów
prawnych w stosunku do konkretnego stanu faktycznego.
Potrafi rozpoznać sytuację będącą w sprzeczności z etyką prawniczą.
Potrafi zidentyfikować środki ochrony prawnej przysługujące w danym stanie faktycznym.
Potrafi określić ekonomiczne, polityczne czy społeczne skutki zastosowania określonej
normy prawnej.
Potrafi udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię prawną, umowę cywilnoprawną,
projekt aktu prawnego w celu rozwiązania konkretnego problemu.
Potrafi identyfikować istotne zagadnienia prawne, w tym proceduralne, pośród
nieuporządkowanych faktów.
Potrafi decydować czy okoliczności faktyczne są wystarczające jasne, by podjąć decyzję
prawną.
Potrafi identyfikować istniejące rozwiązania prawne, ocenić ich skuteczność, analizować
konsekwencje proponowanych rozwiązań oraz proponować rozwiązania alternatywne.
Potrafi analizować prawne rozwiązania konkretnych problemów społecznych, wskazywać
na ich wady i zalety i przedstawiać właściwe rozstrzygnięcia.
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania oraz pogłębionej oceny zjawisk
społecznych regulowanych przez normy prawne w oparciu o wykorzystywane w
prawoznawstwie metody badawcze.
Potrafi sporządzić pisemną opinię prawną lub umowę cywilnoprawną, projekt aktu
prawnego, pismo procesowe.
Posiada umiejętności potrzebne dla przygotowania i przedstawienia – w języku polskim i
obcym - różnego rodzaju prac pisemnych związanych z różnymi gałęziami prawa.
Potrafi wyrażać stanowiska stron procesowych takie jak: repliki, wnioski składane ustnie,
mowy końcowe wygłaszane w postępowaniach sądowych.
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Potrafi profesjonalnie przygotować rzeczową argumentację ustną dla różnych celów.
Potrafi uzasadnić swoje zdanie w dyskusji w grupie, posługując się sprawnie językiem
prawniczym.
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk prawnych, zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego.
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności prawnicze poszerzone o
wymiar interdyscyplinarny.
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach
wykonując zawód związany ze stosowaniem prawa.
Jest w stanie pracować jako ekspert prawny w zespołach interdyscyplinarnych oraz oferować
skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Potrafi pełnić role arbitra, mediatora lub negocjatora w sytuacji konfliktu prawnego.
Wykazuje się kreatywnością przy określaniu priorytetów służących realizacji określonego
zadania.
Odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe.
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej.
Rozumie wagę jaką niesie za sobą wykonywanie zawodu prawnika poprzez dążenie do
sprawiedliwości i pracę dla społeczeństwa.
Rozumie jakie zachowania stoją w sprzeczności z etyką prawniczą.
Potrafi sporządzić projekt aktu prawnego wnoszonego przez obywateli oraz uczestniczyć w
procesie legislacyjnym reprezentując stronę społeczną.
Potrafi uzupełniać zdobytą wiedzę i umiejętności rozszerzając je o zagadnienia z zakresu
ekonomii, zarządzania, socjologii czy politologii.
Potrafi podejmować decyzje rynkowe w oparciu o posiadają wiedzę z zakresu prawa i
ekonomii.
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