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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

PROFIL PRAKTYCZNY W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU  

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

Obszar kształcenia: nauki społeczne  

 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedzin i dyscyplin nauki: 

 Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: prawo 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 

roku w sprawie studiów 

 

Symbol efektów 

uczenia się na 

kierunku Prawo 

Efekty uczenia się dla kierunku Prawo 

jednolite studia magisterskie o profilu 

praktycznym  

(odpowiadające uniwersalnym 

charakterystykom pierwszego stopnia PRK 

oraz charakterystykom drugiego stopnia 

dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji)  

Odniesienie do 

charakterystyk 

I stopnia PRK-

poziom 7 

(uniwersalnych) 

Odniesienie do 

charakterystyk 

II stopnia 

PRK-poziom 7 

WIEDZA 

Pr_ W01 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o 

specyfice  nauk prawnych oraz ich 

relacjach z innymi dziedzinami nauk, w 

tym o relacjach prawa do innych systemów 

społecznych (gospodarczych, politycznych, 

kulturowych) i potrafi stosować tę wiedzę 

w działalności zawodowej 

 

P7U_W 

 

P7S_WG 

Pr_W02 Zna podstawowe pojęcia, budowę i 

hierarchię norm prawnych oraz różne 

rodzaje wykładni 

P7U_W P7S_WG 

Pr_W03 Posiada wiedzę o genezie i ewolucji 

instytucji prawnych, systemów 

aksjologicznych, doktryn politycznych i 

prawnych oraz ustrojów państwowych 

P7U_W P7S_WG 

Pr_ W04 Posiada wiedzę o źródłach prawa, 

sposobach ich klasyfikacji, cechach i 

funkcjach poszczególnych dziedzin prawa 

oraz podmiotach uczestniczących w 

stosunkach prawnych 

 

P7U_W 

 

P7S_WK 

 

Pr_ W05 Ma wiedzę o funkcjonowaniu różnych 

instytucji  prawnych, w tym  systemu 

sprawiedliwości oraz właściwie 

P7U_W P7S_WG 



identyfikuje kierunki ich rozwoju oraz rolę 

w stosunkach społecznych 

Pr_ W06 Ma pogłębioną wiedzę praktyczną 

podbudowaną rozszerzoną wiedzą 

teoretyczną z poszczególnych dziedzin 

prawa, w tym prawa konstytucyjnego, 

administracyjnego, karnego, cywilnego, 

międzynarodowego, finansowego i prawa 

pracy  z uwzględnieniem ich wzajemnych 

relacji i powiązań 

P7U_W P7S_WG 

Pr_ W07 Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą 

podstawowych zagadnień z zakresu 

ekonomii, filozofii, politologii i socjologii/ 

psychologii w stopniu koniecznym do 

profesjonalnego wykonywania zadań i 

rozwiązywania problemów prawnych 

P7U_W P7S_WK 

 

Pr_ W08 Ma pogłębioną wiedzę praktyczną 

odnoszącą się do analizowania i 

interpretowania obowiązującego prawa 

oraz rozwiązywania typowych kazusów 

prawnych w oparciu o obowiązujące 

przepisy 

P7U_W  

P7S_WG 

 

Pr_ W09 Ma pogłębioną wiedzę o czynnikach 

prawotwórczych, stanowieniu, 

obowiązywaniu i wykładni prawa, a także 

przestrzeganiu i stosowaniu prawa 

P7U_W P7S_WK 

Pr_ W10 Zna, rozumie  i stosuje w praktyce 

podstawowe pojęcia i zasady ochrony 

własności intelektualnej oraz konieczność 

prawidłowego zarządzania zasobami 

własności intelektualnej 

P7U_W P7S_WK 

Pr_W11 Zna i potrafi stosować w przyszłej i 

bieżącej działalności zawodowej zasady 

funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz 

rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P7U_W P7S_WK 

 

Pr_W12 Ma pogłębioną wiedzę o etycznych 

aspektach prawa oraz wykonywania 

zawodów prawniczych 

P7U_W P7S_WG 

 

Pr_W13 Posiada pogłębioną wiedzę w wybranych 

obszarach nauk prawnych, pozwalającą na 

kontynuowanie nauki, realizację różnych 

aplikacji i efektywne wykonywanie 

różnych rodzajów działań związanych z 

pracą zawodową prawnika 

P7U_W P7S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Pr_U01 

 

 

 

 

Sprawnie posługuje się terminologią 

prawniczą z poszczególnych gałęzi prawa 

w sposób pozwalający na profesjonalne 

wykonywanie zawodów prawniczych i 

obowiązków wynikających ze specyfiki 

prowadzonej działalności zawodowej oraz 

potrafi porozumieć się z przedstawicielami 

tych zawodów, a także z innymi kręgami 

odbiorców 

P7U_U 

 
P7S_UW 

 



Pr_U02 Wykorzystuje wiedzę w celu ustalenia 

stanu faktycznego, wykładni przepisów 

prawa i możliwości ich zastosowania 

P7U_U P7S_UW 

Pr_U03 Sprawnie posługuje się technologiami 

informacyjnymi przy wyszukiwaniu 

przepisów prawnych oraz tworzeniu 

projektów rozstrzygnięć prawnych wraz z 

ich uzasadnieniem 

P7U_U 

 
P7S_UW 

 

Pr_U04 Potrafi  tworzyć projekty aktów 

normatywnych, wraz z ich uzasadnieniem 

aksjologicznym,   zgodnie ze sztuką 

prawniczą oraz wskazaniem ich skutków 

politycznych, społecznych i gospodarczych 

P7U_U P7S_UW 

Pr_U05 Potrafi analizować i interpretować 

otaczającą go rzeczywistość społeczną w 

odniesieniu do logiki prawniczej i norm 

prawnych oraz  rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy w oparciu o właściwe 

zastosowanie przepisów prawnych 

P7U_U P7S_UW 

Pr_U06 Potrafi zinterpretować zależności między 

zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami 

społecznymi oraz modelować złożone 

procesy społeczne 

P7U_U P7S_UW 

Pr_U07 Potrafi krytycznie oceniać i właściwie 

interpretować przepisy prawne, 

orzecznictwo, stawiać hipotezy i je 

weryfikować, formułować na ich 

podstawie wnioski wraz z uzasadnieniem 

P7U_U P7S_UW 

Pr_U08 Potrafi stosować różne techniki 

komunikacyjne, a także techniki mediacji i  

negocjacji  przy rozwiązywaniu konfliktów 

prawnych 

P7U_U P7S_UK 

Pr_U09 Posiada umiejętność samodzielnego 

proponowania rozwiązań konkretnych 

problemów prawnych, argumentowania i 

kontrargumentowania 

P7U_U P7S_UO 

Pr_U10 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 

kultury pracy, jak również właściwie 

rozstrzygać dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu prawnika 

P7U_U P7S_UU 

Pr_U11 Posiada pogłębioną umiejętność 

formułowania i uzasadniania swych myśli 

na piśmie w formach wynikających z 

potrzeb procedur prawnych, 

przygotowywania pism procesowych, 

urzędowych, komentarzy, głosów, umów i 

innych dokumentów funkcjonujących w 

obrocie prawnym  

P7U_U P7S_UK 

Pr_U12 Posiada pogłębione umiejętności 

przygotowywania wystąpień ustnych 

zarówno w języku polskim, jak i 

P7U_U P7S_UK 



wybranym języku obcym, obejmujących 

wybrane zagadnienia szczegółowe 

związane z wykonywaniem zawodu  

prawnika 

Pr_U13 Potrafi posługiwać  się  językiem obcym na 

poziomie biegłości B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Rady Europy  pozwalającym na 

kształtowanie kompetencji 

wielojęzyczności odgrywającej  kluczową 

rolę w rozwoju zawodowym zgodnym z 

aktualnymi wymogami rynku pracy 

P7U_U P7S_UK 

Pr_U14 Posiada pogłębione umiejętności 

sprzyjające podjęciu różnego rodzaju 

aplikacji i innej działalności prawniczej, w 

tym na stanowiskach kierowniczych oraz  

innych stanowiskach wymagających 

umiejętności efektywnego działania w 

obliczu złożonych problemów 

P7U_U P7S_UO 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁCZNE 

Pr_K01 Rozumie i wykazuje potrzebę dalszego 

poszerzania własnej wiedzy i rozwoju 

osobistego, doskonalenia nabytych 

umiejętności, potrafi inspirować innych do 

pogłębiania wiedzy i organizować proces 

uczenia się zgodnie z aktualnymi 

wymogami rynku pracy 

P7U_K P7S_KK 

Pr_K02 Jest przygotowany do pracy w zespołach, 

pełniąc w nich  różne role oraz potrafi 

organizować zespoły ludzkie i w nich 

partycypować z poszanowaniem zasad 

kultury organizacyjnej i różnych 

możliwych  punktów widzenia 

P7U_K P7S_KR 

Pr_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety 

umożliwiające realizację powierzonych  

zadań  oraz uczestniczyć w realizacji 

projektów społecznych i obywatelskich 

P7U_K P7S_KO 

Pr_K04 Docenia znaczenie nauk prawnych, 

rozumie społeczną doniosłość i 

odpowiedzialność zawodu prawnika, 

rozpoznaje naruszenia standardów 

etycznych  w pracy zawodowej 

P7U_K P7S_KR 

Pr_K05 Potrafi myśleć krytycznie oraz działać  

kreatywnie i przedsiębiorczo, właściwie 

gospodarując posiadanymi zasobami, w 

tym wiedzą, umiejętnościami, czasem, 

pieniędzmi itp. 

P7U_K P7S_KO 

 

 


