
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 

PRAWO 

   JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

 PROFIL PRAKTYCZNY 
 

 

Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych na poziomie 7. 
 

Kod efektu 

kierunkowego 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

 

PRAWO  

 

Jednolite studia magisterskie  

 

profil praktyczny  

 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

prawo absolwent: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

PRK                                  

na poziomie 7 

 

WIEDZA 

K_W01 

 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii naukowych właściwych dla 

nauk prawnych oraz kierunkach ich rozwoju, ich miejscu                          

w systemie nauk i relacjach z innymi naukami, w tym z naukami 

ekonomii i zarządzania, zna teorie naukowe i rozumie zasady wykładni 

prawa, ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych  w obrębie 

prawa jako dyscypliny naukowej 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W02 

 

ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach opisu, w tym 

technikach pozyskiwania danych odpowiednich dla nauk prawnych, ma 

pogłębioną wiedzę o procesie wnioskowania i interpretacji norm 

prawnych. Ma wiedzę o metodach badawczych, argumentacji 

prawniczej, technice pracy naukowej w obrębie wybranej dziedziny 

prawnej, a także o projektowaniu i prowadzeniu badań z zakresu nauk 

prawnych i dyscyplin pokrewnych; ma wiedzę o metodach                           

i sposobach identyfikacji i analizy zjawisk prawnych 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W03 

 

ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk 

prawnych w systemie nauk, o regułach prawnych, organizacyjnych, 

zawodowych, a także o źródłach prawa oraz o hierarchii ich ważności, 

jak również o aksjologicznej istocie prawa 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W04 

 

ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka jako twórcy kultury prawnej, 

rodzajach struktur i instytucji społecznych i prawnych, o instytucjach 

związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej, wiedzę o roli 

administracji rządowej i samorządowej, o relacjach między strukturami 

i instytucjami społecznymi, jak również o zasadach ich funkcjonowania 

w aspekcie prawnym 

P7S_WG 

P7U_W 



K_W05 

 

w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię z zakresu prawa 

oraz podstawową terminologię z zakresu biznesu, ekonomii                         

i zarządzania w aspekcie prawnym, ma wiedzę o podstawie 

komunikowania się językiem prawnym i prawniczym 

P7U_W 

P7S_WG 

 

K_W06 

 

w pogłębionym stopniu ma szeroką wiedzę o procedurach tworzenia 

prawa, o procesie tworzenia i instrumentach stosowania prawa                            

w Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej, ma wiedzę o relacjach 

pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym oraz prawem 

międzynarodowym publicznym i prywatnym 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W07 

 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państwowego, cywilnego, 

karnego, administracyjnego, finansowego i gospodarczego zarówno 

materialnego jak i procesowego, zna zasady ich funkcjonowania oraz 

ma pogłębioną wiedzę specjalistyczną z wybranej dziedziny prawa, ma 

specjalistyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny 

prawnej, ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach opisu 

P7U_W 

P7S_WG 

 

K_W08 

 

ma ugruntowaną wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej                

i przemysłowej oraz prawa autorskiego, o zarządzaniu zasobami 

własności intelektualnej 

P7U_W 

P7S_WK 

 

K_W09 

 

ma ugruntowaną wiedzę o możliwości wykorzystania posiadanej 

wiedzy z zakresu  dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości 

oraz dostrzegania i doceniania społecznego kontekstu techniki                            

i nowych technologii, zna i rozumie prawne aspekty przedsiębiorczości 

P7U_W 

P7S_WK 

K_W10 

 

ma uporządkowaną wiedzę o zakresie norm proceduralnych, zna 

zasady ich funkcjonowania i rozumie proces ich stosowania, ma 

wiedzę o metodach i sposobach rozwiązywania problemów prawnych 

na podstawie obowiązującego prawa, ma wiedzę z  zakresu polskiego 

systemu ochrony prawnej, o praktycznych zastosowaniach przepisów 

proceduralnych, rozumie rolę człowieka jako podmiotu tworzącego 

struktury prawne 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W11 

 

ma wiedzę o prawidłowościach więzi społecznych na tle norm 

prawnych, na temat zasad i norm prawnych obowiązujących w obrębie 

wybranych zawodów prawniczych, na temat budowania relacji 

społecznych i komunikacji społecznej, identyfikowania i prawnych 

metod rozwiązywania konfliktów społecznych, rozumie cechy 

człowieka jako twórcy prawa, który  konstytuuje struktury społeczne 

oraz zasady ich funkcjonowania 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W12 

 

 

 

ma wiedzę o historycznych aspektach i teorii doktryn politycznych                    

i prawnych, zna zasady ich funkcjonowania , ma pogłębioną wiedzę                 

o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, zna i rozumie 

historię kształtowania się systemu prawnego i wpływ na kształt 

współczesnego systemu prawa w Polsce 

P7S_WG 

P7U_W 

P7S_WK 



K_W13 

 

 

ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania niezbędną      

do monitorowania procesu przedsiębiorczości w aspekcie prawnym, 

rozumie cechy człowieka jako twórcy prawnych reguł 

przedsiębiorczości 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W14 ma teoretyczna wiedzę na temat możliwości budowania ścieżki 

własnego rozwoju w wybranym zawodzie prawniczym, rozumie jakie  

cechy winien posiadać człowiek jako twórca własnej kariery 

prawniczej 

P7S_WG 

P7U_W 

K_W15 ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach rozwiązywania 

praktycznych prawnych przypadków (casusów) na podstawie 

obowiązującego prawa 

P7S_WG 

K_W16 ma podstawową wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania 

wybranego organu wymiaru sprawiedliwości 
P7S_WG 

K_W17 ma ogólną teoretyczną wiedzę z ekonomii, rachunkowości, filozofii, 

socjologii i informatyki prawniczej 
P7S_WG 

K_W18 zna specjalistyczny język obcy konieczny do wykonywania zawodu 

związanego ze stosowaniem prawa 
P7S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

 

 

 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu                   

i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz 

zjawisk społecznych, a także potrafi je interpretować i wyjaśniać, 

formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody 

analizy. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i  weryfikować je, posiada 

umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności nabytych 

podczas praktyki zawodowej, przy jednoczesnym dokonaniu 

krytycznej analizy obserwowanych zjawisk 

P7U_U    

P7S_UW 

K_U02 

 

potrafi identyfikować, analizować przyczyny i przebieg wybranych 

procesów prawnych, posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się 

w praktycznych zastosowaniach systemami normatywnymi oraz 

normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, deontologicznymi)                 

w celu rozwiązywania wybranych problemów, potrafi prawidłowo 

identyfikować, interpretować i wyjaśniać specyficzne dla dziedziny 

prawa zjawiska i procesy polityczne, społeczne, prawne, 

ekonomiczne, oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi 

P7U_U    

P7S_UW 

K_U03 

 

posiada umiejętność modelowania złożonych procesów  społecznych 

oraz prognozowania ich praktycznych skutków z wykorzystaniem 

norm i reguł prawnych, zawodowych, etycznych, wykazując 

umiejętność prognozowania i tworzenia złożonych procesów 

prawnych 

P7U_U    

P7S_UW 

K_U04 potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, posiada 

umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 

problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz 

P7U_U 



 

 

wdrażania proponowanych rozwiązań, potrafi w tym celu formułować 

samodzielne opinie i krytycznie dobierać metody  w celu odnalezienia 

i zastosowania odpowiedniej normy do praktycznego rozwiązania 

problemu prawnego, potrafi odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną                   

do zastosowania w praktyce 

P7S_UW 

K_U05 

 

 

potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu praw                                    

i obowiązków jednostki i grupy, w sposób dostosowany do potrzeb 

zapewnienia bezpieczeństwa prawnego jednostki, stosuje w praktyce 

wiedzę o człowieku, jako o twórcy kultury prawa, potrafi formułować 

w tej kwestii własne opinie 

P7U_U    

P7S_UW 

K_U06 potrafi komunikować się posługując się językiem prawnym, 

prawniczym i biznesowym w stopniu umożliwiającym skuteczną 

komunikację społeczną 

P7U-U    

P7S_UK 

K_U07 

 

ma umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej pracy                        

w zawodach prawniczych nie wymagających podjęcia aplikacji 

prawniczej, potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać 

dane i metody analizy, odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną do 

zastosowania w praktyce 

P7 _UU    

P7S_UW 

K_U08 

 

potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranej instytucji 

obowiązującego systemu normatywnego,  stosując dostępne środki                  

i metody 

P7 _UU    

P7S_UW 

K_U09 potrafi samodzielnie przygotować podstawowe pisma procesowe, 

opinie prawne, pisemne raporty, opracowania, a także przygotować 

wypowiedzi ustne dla podjęcia podstawowych czynności w procesie 

administracyjnym, cywilnym lub karnym, a także w różnych 

sektorach związanych z działalnością gospodarczą, potrafi 

formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analizy 

P7 _UU    

P7S_UW 

 

K_U10 

 

ma umiejętności samodzielnego uczenia się, poszerzania własnej 

wiedzy, z wykorzystaniem nowoczesnej techniki i technologii w tym 

pozwalającej na dalsze kształcenie się na podyplomowych                              

i doktoranckich studiach prawniczych 

P7 _UU    

P7S_UU 

K_U11 

 

ma umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych, zgodne                      

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, także w zakresie języka 

specjalistycznego, zawodowego 

P7 _UU    

P7S_UK 

K_U12 

 

zna język obcy w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu 

prawniczego, i prowadzenia biznesu, potrafi w zakresie językowym 

odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną do zastosowania w praktyce 

P7 _UU    

P7S_UW 

K_U13 

 

posiada umiejętności prowadzenia debaty o charakterze prawniczym                 

i naukowym, potrafi formułować własne opinie, ma umiejętności 

samodzielnej argumentacji, formułowania własnych poglądów                         

i wniosków, umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji 

P7 _UU    

P7S_UW 



K_U14 

 

ma umiejętność planowania własnych badań, kierowania pracą 

zespołu potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze,  potrafi 

krytycznie dobierać dane i metody oraz narzędzia badawcze do 

krytycznej analizy w obrębie nauk społecznych, w prawoznawstwie 

P7_ UU    

P7S_UO 

K_U15 potrafi odnaleźć wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa 
P7_UU 

K_U16 potrafi zakwalifikować prawne podstawowe zdarzenia faktyczne na 

podstawie obowiązującego prawa. Potrafi tworzyć podstawowe 

przepisy prawa wraz z ich aksjologicznym i prakseologicznym 

uzasadnieniem 

P7_UU 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny odbieranej informacji, 

krytycznej oceny dorobku w obrębie dyscyplin prawa 

P7_ UK    

P7S_KK 

K_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych, ma świadomość zmienności 

w obrębie systemu prawa i konieczności ciągłego zdobywania wiedzy   

 

P7_ UK    

P7S_KK 

K_K03 jest gotów do uznawania znaczenia umiejętności kognitywnych                         

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

P7_ UK    

P7S_KK 

K_K04 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreatywny  

i innowacyjny, do wypełniania zobowiązań społecznych                                

i zawodowych, do organizowania i uczestniczenia w przygotowaniu 

projektów społecznych 

P7_ UK    

P7S_KO 

K_K05 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

samodzielnego planowania i działania na rzecz własnego rozwoju, 

odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub przez innych zadania 

P7_ UK    

P7S_KR 

P7S_UU 

K_K06 posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji 

prawnych. Potrafi w podstawowym zakresie przedstawić sposoby 

prawnego rozwiązania dowolnego konfliktu społecznego 

P7_ UK    

P7S_KR 

P7S_UK 

K_K07 potrafi podejmować i realizować decyzje, w tym odnoszące się do 

stosowania prawa, samodzielnie, a także kolegialnie, a w ramach 

projektów grupowych jest zdolny do przyjęcia roli lidera 

P7_ UK    

P7S_KR 

 

K_K08 rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie prawa i nauk prawnych P7_ UK    

P7S_KR 

P7S_UU 

 

K_K09 

rozumie ekonomiczny kontekst podejmowanych  i realizowanych przez 

siebie decyzji i potrafi racjonalnie zarządzać swoim czasem pracy 

P7_ UK    

P7S_KR 



K_K10 potrafi uzasadnić swoje decyzje prawne z odwołaniem się do 

obowiązującego prawa oraz społecznie przyjętego systemu wartości 

P7_ UK    

P7S_KR 

K_K11 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze 

prawa i przyjęcia odpowiedzialności osobistej i etycznej za 

podejmowane samodzielnie decyzje, ma świadomość społecznego 

znaczenia podejmowanych przez prawnika decyzji 

P7_ UK    

P7S_KR 

 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 


