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PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH
Wydział:

Nauk Społecznych i Humanistycznych

Nazwa kierunku studiów:

Prawo

Poziom studiów:

Jednolite studia magisterskie

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

7

Forma studiów:

stacjonarne/niestacjonarne

Profil studiów:

praktyczny

Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany
kierunek

nauki prawne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny:
a)

W tabeli poniżej, należy wpisać nazwę dyscypliny wiodącej w ramach której uzyskiwana jest
ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów
ECTS dla tej dyscypliny w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na
kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej
nauki prawne

Punkty ECTS
Liczba
% udziału
203

68 %

b) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego
udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS
wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.

Lp.

Nazwa dyscypliny

Punkty ECTS
Liczba

% udziału

1.

nauki o polityce i administracji

29

10 %

2.

ekonomia i finanse

68

22 %

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Nazwa kierunku studiów:

prawo

Poziom studiów:

jednolite studia magisterskie

Profil studiów:

praktyczny

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

Kod efektu
kierunkowego

O P I S Z A K Ł A D A N Y C H E F E K T Ó W U C Z E N I A Odniesienie do
charakterystyk
SIĘ
PRK poziom 7

WIEDZA

K1Z _W01

K1Z _W02

K1Z _W03

K1Z _W04

w pogłębionym stopniu – zna i rozumie wybrane fakty i zjawiska z
zakresu teorii naukowych właściwych dla nauk prawnych oraz ma
pogłębioną wiedzę o 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
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, zna i rozumie metody badawcze, argumentacje prawnicze,
techniki pracy naukowej w obrębie wybranej dziedziny prawnej, a
także ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań z
zakresu nauk prawnych i dyscyplin pokrewnych, ma wiedzę o
metodach i sposobach identyfikacji i analizy zjawisk prawnych
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą
kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
szczegółowej o regułach prawnych, organizacyjnych, zawodowych, a
także o źródłach prawa oraz o hierarchii ich ważności, jak również o
aksjologicznej istocie prawa
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o roli
człowieka jako twórcy kultury prawnej, rozumie rolę człowieka jako
podmiotu tworzącego struktury prawne, zna i rozumie relacje między
strukturami i instytucjami społecznymi, jak również o zasady ich
funkcjonowania w aspekcie prawnym

w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię z zakresu prawa,
K1Z _W05 biznesu, ekonomii i zarządzania w aspekcie prawnym, ma wiedzę o
podstawie komunikowania się językiem prawnym i prawniczym
ma w pogłębionym stopniu wiedzę o procedurach tworzenia prawa i
instrumentach stosowania prawa w Polsce i na terenie krajów Unii
K1Z _W06 Europejskiej, ma wiedzę o relacjach pomiędzy prawem krajowym a
prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym publicznym i

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

prywatnym
ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii prawa państwowego,
cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego i gospodarczego
zarówno w aspekcie materialnego jak i procesowego, zna zasady ich
funkcjonowania oraz ma pogłębioną wiedzę specjalistyczną z
wybranej dziedziny prawa, ma specjalistyczną i pogłębioną wiedzę z
K1Z _W07 zakresu wybranej dyscypliny prawnej, ma pogłębioną wiedzę o
metodach i narzędziach opisu
ma ugruntowaną wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej
K1Z _W08 i przemysłowej oraz prawa autorskiego, o zarządzaniu zasobami
własności intelektualnej
zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów ma
ugruntowaną wiedzę o możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy z
zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
studiów, do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości oraz
dostrzega, zna i rozumie znaczenie społecznego kontekstu techniki i
K1Z _W09 nowych technologii, w tym informatycznych, zna i rozumie prawne
aspekty przedsiębiorczości
ma uporządkowaną wiedzę o zakresie norm proceduralnych, zna i
rozumie przebieg procesu ich stosowania, metody i sposoby
rozwiązywania problemów prawnych na podstawie obowiązującego
K1Z _W10 prawa, ma wiedzę z zakresu polskiego systemu ochrony prawnej, o
praktycznych zastosowaniach przepisów proceduralnych,
ma wiedzę na temat zasad i norm prawnych obowiązujących w obrębie
wybranych zawodów prawniczych, na temat budowania relacji
K1Z
społecznych i komunikacji społecznej w obrębie grupy zawodowej,
_W11
społecznej, identyfikowania i prawnych metod rozwiązywania
konfliktów społecznych
ma pogłębioną wiedzę o filozofii, historycznych aspektach i teorii
doktryn politycznych i prawnych, ma pogłębioną wiedzę o
kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, fundamentalne
K1Z _W12 dylematy współczesnej cywilizacji i rozumie historię kształtowania się
systemu prawnego i wpływ na kształt współczesnego systemu prawa
w Polsce
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w stopniu niezbędnym
K1Z _W13 do monitorowania procesu przedsiębiorczości w aspekcie prawnym i
dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości
ma wiedzę na temat możliwości budowania ścieżki własnego rozwoju
w wybranym zawodzie prawniczym, rozumie jakie cechy winien
K1Z _W14 posiadać człowiek jako twórca własnej kariery prawniczej
ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach rozwiązywania
praktycznych prawnych przypadków (casusów) w określonej
K1Z _W15 dyscyplinie prawnej na podstawie obowiązującego prawa
ma pogłębioną wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania
K1Z _W16 wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
ma podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości, i informatyki w
stopniu niezbędnym do monitorowania procesu przedsiębiorczości w
K1Z _W17 aspekcie prawnym i dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P7S_WG

P7S_WK

P7S_WK

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG
P7S_WK

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI
K1Z _U01

potrafi w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego
opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz

P7S_UW

K1Z _U02

K1Z _U03

K1Z _U04

K1Z _U05

K1Z _U06

K1Z _U07

K1Z _U08

K1Z _U09

K1Z_U10

K1Z_U11

zjawisk społecznych, a także potrafi je interpretować i wyjaśniać,
formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analizy,
stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je, posiada umiejętność
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej, przy jednoczesnym dokonaniu krytycznej analizy
obserwowanych zjawisk
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
potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, posiada umiejętność
samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i
samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z
kierunkiem studiów
potrafi formułować samodzielne opinie i krytycznie dobierać metody
w celu odnalezienia i zastosowania odpowiedniej normy do
praktycznego rozwiązania problemu prawnego, formułować i testować
hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
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 komunikować się posługując się językiem prawnym,
prawniczym i biznesowym w stopniu umożliwiającym skuteczną
komunikację społeczną, komunikować się na tematy specjalistyczne ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
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,
potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranej instytucji
obowiązującego systemu normatywnego, stosując dostępne środki i
metody
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
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, samodzielnie planować i
realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać
innych w tym zakresie
ma umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego, także w zakresie języka

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UK

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UU

P7S_UK

specjalistycznego, zawodowego
K1Z _U12

K1Z _U13

K1Z _U14

K1Z _U15

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
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
potrafi planować własne badania, ma umiejętność 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
potrafi samodzielnie zakwalifikować prawne podstawowe zdarzenia
faktyczne na podstawie obowiązującego prawa, potrafi tworzyć
podstawowe przepisy prawa wraz z ich aksjologicznym i
prakseologicznym uzasadnieniem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny odbieranej informacji,
krytycznej oceny dorobku w obrębie dyscyplin prawa, krytycznej oceny
K1Z _K01 posiadanej wiedzy
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych, ma świadomość zmienności w
K1Z _K02 obrębie systemu prawa i konieczności ciągłego zdobywania wiedzy
jest gotów do uznawania znaczenia umiejętności kognitywnych w
K1Z _K03 rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
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
K1Z _K04 społecznych,
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, do rozwijania własnego dorobku
zawodowego i podtrzymywania etosu zawodu, w tym do przestrzegania
K1Z _K05 i rozwijania zasad etyki zawodowej
posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji
prawnych, potrafi przedstawić sposoby prawnego rozwiązania
K1Z _K06 dowolnego konfliktu społecznego
K1Z _K07

K1Z _K08

rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie prawa i nauk prawnych
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

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UO

P7_UU

P7S_KK

P7S_KK
P7S_KK

P7S_KO

P7S_KR

P7S_KR
P7S_KR

TABELA SPÓJNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Nazwa kierunku studiów:

Prawo

Poziom studiów:

jednolite studia magisterskie

Profil studiów:

Praktyczny

Obowiązuje od roku akademickiego2019/2020

Kod efektu
kierunkowego

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ

Nazwa grupy zajęć/zajęć
zgodna z programem
studiów

WIEDZA

K1Z _W01
P7S_WG

w pogłębionym stopniu – zna i rozumie wybrane fakty i zjawiska z
zakresu teorii naukowych właściwych dla nauk prawnych oraz ma
pogłębioną wiedzę o 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

1. Historia doktryn
politycznych
i prawnych
2. Metodologia badań w
naukach społecznych
3. Prawo administracyjne
4. Prawo rodzinne
5. Prawo cywilne część ogólna
i prawo rzeczowe
6. Prawo cywilne zobowiązania
i prawo spadkowe
7. Prawo karne
8. Prawo wykroczeń
9. Postępowanie
administracyjne
10. Postępowanie cywilne
11. Postępowanie karne
12. Postępowanie
w sprawach nieletnich
13. Prawo podatkowe
14. Prawo bankowe
15. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
16. Rynki kapitałowe
i finansowe
17. Prawo karne skarbowe
18. Prawo medyczne

19. Prawo karne
wykonawcze

K1Z _W02
P7S_WG

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, zna i rozumie metody badawcze, argumentacje prawnicze,
techniki pracy naukowej w obrębie wybranej dziedziny prawnej, a
także ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań z
zakresu nauk prawnych i dyscyplin pokrewnych, ma wiedzę o
metodach i sposobach identyfikacji i analizy zjawisk prawnych

1. Metodologia badań w
naukach społecznych
2. Prawoznawstwo
3. Praktyczna logika
prawnicza
4. Prawo karne
wykonawcze
5. Prawo administracyjne
6. Prawo rodzinne
7. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
8. Prawo cywilne zobowiązania
i prawo spadkowe
9. Prawo karne
10. Prawo wykroczeń
11. Postępowanie
administracyjne
12. Postępowanie cywilne
13. Postępowanie karne
14. Postępowanie
w sprawach nieletnich
15. Prawo podatkowe
16. Prawo bankowe
17. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
18. Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
19. Seminarium
dyplomowe
20. Prawo gospodarcze
Unii Europejskiej
21. Kryminalistyka
22. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
23. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
24. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych,
podatkowych
i gospodarczych
25. Prawo medyczne

26. Prawo zabezpieczenia
społecznego
27. Prawo karne
wykonawcze

K1Z _W03
P7S_WG

K1Z _W04
P7S_WG

K1Z _W05
P7S_WG

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą
kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
szczegółowej o regułach prawnych, organizacyjnych, zawodowych, a
także o źródłach prawa oraz
o hierarchii ich ważności, jak
również o aksjologicznej istocie prawa

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o roli
człowieka jako twórcy kultury prawnej, rozumie rolę człowieka jako
podmiotu tworzącego struktury prawne, zna i rozumie relacje między
strukturami i instytucjami społecznymi, jak również o zasady ich
funkcjonowania w aspekcie prawnym

w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię z zakresu prawa,
biznesu, ekonomii i zarządzania w aspekcie prawnym, ma wiedzę o
podstawie komunikowania się językiem prawnym
i
prawniczym

1. Prawoznawstwo
2. Etyka prawnicza
3. Prawo transportowe
4. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
gospodarczej
5. Kryminalistyka
1. Prawo konstytucyjne
2. Etyka prawnicza
3. Zamówienia publiczne
4. Prawo samorządu
terytorialnego Prawne
podstawy zarządzania
kryzysowego
5. Prawo karne skarbowe
Odpowiedzialność
funkcjonariusza
publicznego i osoby
pełniącej funkcję publiczną
6. Praktyki zawodowe
1. Metodologia badań w
naukach społecznych
2. Informatyka prawnicza
3. Prawo administracyjne
4. Prawo rodzinne
5. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
6. Prawo cywilne zobowiązania i prawo
spadkowe
7. Prawo pracy
8. Prawo rzymskie
9. Prawo karne
10. Prawo wykroczeń
11. Postępowanie
administracyjne
12. Postępowanie cywilne
13. Postępowanie karne
14. Postępowanie
w sprawach nieletnich
15. Prawo celne
16. Prawo dewizowe
17. Prawo energetyczne
18. Prawo geologiczne
i górnicze
19. Prawo podatkowe
20. Prawo bankowe
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ma w pogłębionym stopniu wiedzę o procedurach tworzenia prawa 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
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ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii prawa państwowego,
cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego i gospodarczego
zarówno w aspekcie 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

21. Prawo finansów
publicznych
22. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
23. Prawo budowlane
24. Prawo ochrony
środowiska
25. Księgi wieczyste
i hipoteka
26. Administracyjne prawo
gospodarcze
27. Prawo transportowe
28. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
29. Rynki kapitałowe
i finansowe
30. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
31. Prawo Internetu
32. Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej
33. Prawo samorządu
terytorialnego
34. Kadry i płace
35. Dostęp do informacji
publicznej i ochrona danych
osobowych
36. Podstawy psychologii
w biznesie
37. Prawo własności
przemysłowej
38. Metodologia pracy
w organach wymiaru
sprawiedliwości
39. Prawo karne
wykonawcze
1. Tworzenie
i stosowanie prawa
2. Prawa człowieka
i systemy ich ochrony
3. Instytucje prawne Unii
Europejskiej
1. Instytucje prawne Unii
Europejskiej
2. Prawo konstytucyjne
3. Prawa człowieka
i systemy ich ochrony
4. Prawo pracy
5. Prawo celne
6. Prawo dewizowe
7. Prawo energetyczne
8. Prawo geologiczne
i górnicze
9. Prawo finansów
publicznych
10. Prawo budowlane
11. Prawo ochrony
środowiska
12. Księgi wieczyste
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i hipoteka
13. Administracyjne prawo
gospodarcze
14. Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
15. Rynki kapitałowe
i finansowe
16. Prawo samorządu
terytorialnego
17. Kadry i płace
18. Prawo medyczne
19. Prawo zabezpieczenia
społecznego
20. Windykacja należności
21. Prawo karne
gospodarcze
22. Metodologia pracy
w organach wymiaru
sprawiedliwości
1. Metodologia badań w
naukach społecznych
ma ugruntowaną wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej oraz prawa autorskiego, o zarządzaniu zasobami
własności intelektualnej
2. Ochrona własności
intelektualnej
3. Prawo Internetu
4. Prawo własności
przemysłowej
1. Prawo handlowe
2. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
gospodarczej
3. Prawo Internetu
4. Prawno - ekonomiczne
zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne uwarunkowania różnych aspekty projektów
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów ma 4. Negocjacje
ugruntowaną wiedzę o możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy w biznesie
z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego 5. Mediacje i negocjacje
kierunku
studiów,
do
tworzenia
form
indywidualnej 6. Zarządzanie konfliktem
przedsiębiorczości oraz dostrzega, zna i rozumie znaczenie w grupie
społecznego kontekstu techniki i nowych technologii, w tym 7. Podstawy psychologii
informatycznych, zna i rozumie prawne aspekty przedsiębiorczości
w biznesie
8. Analiza ekonomicznofinansowa
9. Podstawy rachunkowości
zarządczej
10. Podstawy
rachunkowości dla
prawników
1. Prawa człowieka
i systemy ich ochrony
2. Prawo finansów
ma uporządkowaną wiedzę o zakresie norm proceduralnych, zna i publicznych
rozumie przebieg procesu ich stosowania, metody i sposoby 3. Prawo ubezpieczeń
rozwiązywania problemów prawnych na podstawie obowiązującego gospodarczych
prawa, ma wiedzę z zakresu polskiego systemu ochrony prawnej, o 4. Postępowanie
praktycznych zastosowaniach przepisów proceduralnych,
egzekucyjne
5. Administracja
elektroniczna
6. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
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ma wiedzę na temat zasad i norm prawnych obowiązujących w obrębie
wybranych zawodów prawniczych, na temat budowania relacji
społecznych i komunikacji społecznej w obrębie grupy zawodowej,
społecznej, identyfikowania i prawnych metod rozwiązywania
konfliktów społecznych

7. Prawno - ekonomiczne
aspekty projektów
8. Prawo karne skarbowe
9. Kryminalistyka
10. Dostęp do informacji
publicznej i ochrona danych
osobowych
11. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
12. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
13. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
14. Prawo zabezpieczenia
społecznego
15. Odpowiedzialność
funkcjonariusza
publicznego i osoby
pełniącej funkcję publiczną
1.Podstawy socjologii
2. Prawo rzymskie
3. Postępowanie
egzekucyjne
4. Etyka prawnicza
5. Negocjacje
w biznesie
6. Mediacje i negocjacje
7. Zarządzanie konfliktem
w grupie

ma pogłębioną wiedzę o filozofii, historycznych aspektach i teorii
doktryn politycznych i prawnych, ma pogłębioną wiedzę o
kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, fundamentalne 1. Historia doktryn
dylematy współczesnej cywilizacji i rozumie historię kształtowania politycznych i prawnych
się systemu prawnego i wpływ na kształt współczesnego systemu 2. Prawo rzymskie
prawa w Polsce
1. Podstawy ekonomii dla
prawników
2. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w stopniu niezbędnym gospodarczej
do monitorowania procesu przedsiębiorczości w aspekcie prawnym i
dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości
3. Analiza ekonomicznofinansowa
Podstawy rachunkowości
zarządczej
1. Etyka prawnicza
ma wiedzę na temat możliwości budowania ścieżki własnego rozwoju 2. Kreowanie marki
w wybranym zawodzie prawniczym, rozumie jakie cechy winien osobistej
posiadać człowiek jako twórca własnej kariery prawniczej
3. Metodologia pracy
w organach wymiaru
sprawiedliwości

4. Praktyki zawodowe
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1. Prawo pracy
2. Prawo celne
3. Prawo dewizowe
4. Prawo energetyczne
5. Prawo podatkowe
6. Prawo bankowe
7. Prawo handlowe
8. Prawo budowlane
9. Prawo ochrony
środowiska
10. Postępowanie
egzekucyjne
11. Prawo transportowe
12. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
13. Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej
14. Prawo samorządu
ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach rozwiązywania terytorialnego
praktycznych prawnych przypadków (casusów) w określonej 15. Prawne podstawy
dyscyplinie prawnej na podstawie obowiązującego prawa
zarządzania kryzysowego
16. Kadry i płace
17. Dostęp do informacji
publicznej i ochrona danych
osobowych
18. Windykacja należności
19. Prawo karne
gospodarcze
ma pogłębioną wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
1. Prawo konstytucyjne
1. Podstawy rachunkowości
dla prawników
2. Podstawy filozofii
3. Podstawy ekonomii dla
ma podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości, i informatyki w prawników
stopniu niezbędnym do monitorowania procesu przedsiębiorczości w 4. Podstawy rachunkowości
aspekcie prawnym i dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości
dla prawników
5. Podstawy socjologii
6. Informatyka prawnicza
7. Administracja
elektroniczna
UMIEJĘTNOŚCI
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potrafi w pełni 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, stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je, posiada
umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności nabytych
podczas praktyki zawodowej, przy jednoczesnym dokonaniu
krytycznej analizy obserwowanych zjawisk

1. Podstawy rachunkowości
dla prawników
2. Podstawy socjologii
3. Metodologia badań w
naukach społecznych
4. Prawo administracyjne
5. Prawo rodzinne
6. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
7. Prawo cywilne zobowiązania i prawo
spadkowe

8. Prawo pracy
9. Prawo karne
10. Prawo wykroczeń
11. Postępowanie
administracyjne
12. Postępowanie cywilne
13. Postępowanie karne
14. Postępowanie
w sprawach nieletnich
15. Prawo celne
16. Prawo dewizowe
17. Prawo energetyczne
18. Prawo geologiczne
i górnicze
19. Prawo podatkowe
20. Prawo bankowe
21. Prawo finansów
publicznych
22. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
23. Prawo budowlane
24. Prawo ochrony
środowiska
25. Księgi wieczyste
i hipoteka
26. Administracyjne prawo
gospodarcze
27. Prawo transportowe
28. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
29. Rynki kapitałowe
i finansowe
30. Seminarium
dyplomowe
31. Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej
32. Prawo samorządu
terytorialnego
33. Kadry i płace
34. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
35. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
36. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
37. Kreowanie marki
osobistej
38. Odpowiedzialność
funkcjonariusza
publicznego i osoby
pełniącej funkcję publiczną
39. Prawo karne

K1Z _U02
P7S_UW

K1Z _U03
P7S_UW

K1Z _U04
P7S_UW

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

wykonawcze
40. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
41. Rynki kapitałowe
i finansowe
42. Seminarium
dyplomowe
43. Praktyki zawodowe
1. Podstawy ekonomii dla
prawników
2. Metodologia badań w
naukach społecznych
3. Prawo konstytucyjne
4. Prawo finansów
publicznych
5. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
6. Zamówienia publiczne
7. Prawo samorządu
terytorialnego
8. Prawo karne skarbowe
9. Prawo własności
przemysłowej
10. Prawo karne
gospodarcze
11. Podstawy ekonomii dla
prawników
12. Metodologia badań w
naukach społecznych

1. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
2. Prawne podstawy
zarządzania kryzysowego
3. Zarządzanie konfliktem
w grupie
4. Etyka prawnicza
1. Prawoznawstwo
2. Praktyczna logika
prawnicza
3. Prawo administracyjne
4. Prawo rodzinne
5. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
potrafi formułować samodzielne opinie i krytycznie dobierać metody 6. Prawo cywilne w celu odnalezienia i zastosowania odpowiedniej normy do zobowiązania
i
praktycznego rozwiązania problemu prawnego, formułować i prawo spadkowe
testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
7. Prawo pracy
8. Prawo karne
9. Prawo wykroczeń
10. Postępowanie
administracyjne
11. Postępowanie cywilne
12. Postępowanie karne
13. Postępowanie
w sprawach nieletnich
14. Prawo celne
15. Prawo dewizowe
potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, posiada
umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu i samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć w tym
zakresie oraz wykonywać zadania typowe dla działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów
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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 komunikować się posługując się językiem prawnym,
prawniczym i biznesowym w stopniu umożliwiającym skuteczną
komunikację społeczną, komunikować się na tematy specjalistyczne
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

16. Prawo energetyczne
17. Prawo geologiczne
i górnicze
18. Prawo podatkowe
19. Prawo bankowe
20. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
21. Prawo budowlane
22. Prawo ochrony
środowiska
23. Księgi wieczyste
i hipoteka
24. Administracyjne prawo
gospodarcze
25. Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
26. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
27. Rynki kapitałowe
i finansowe
28. Prawo Internetu
29. Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej
30. Kadry i płace
31. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
32. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
33. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
34. Prawo medyczne
35. Prawo zabezpieczenia
społecznego
36. Prawo karne
wykonawcze
37. Podstawy filozofii
38. Wychowanie fizyczne
39. Prawa człowieka
i systemy ich ochrony
40. Dostęp do informacji
publicznej i ochrona danych
osobowych
1. Prawo administracyjne
2. Prawo rodzinne
3. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
4. Prawo cywilne zobowiązania
i
prawo spadkowe
5. Prawo karne
6. Prawo wykroczeń
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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,

7. Postępowanie
administracyjne
8. Postępowanie cywilne
9. Postępowanie karne
10. Postępowanie
w sprawach nieletnich
11. Prawo podatkowe
12. Prawo bankowe
13. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
14. Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
15. Negocjacje
w biznesie
16. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
17. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
18. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
19. Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne
20. Mediacje i negocjacje
21. Zarządzanie konfliktem
w grupie
22. Prawo medyczne
23. Podstawy psychologii
w biznesie
24. Prawo karne
wykonawcze
25. Praktyki zawodowe
1. Podstawy filozofii
2. Podstawy ekonomii dla
prawników
3. Podstawy rachunkowości
dla prawników
4. Prawo rzymskie
5. Prawo finansów
publicznych
6. Prawo handlowe
Postępowanie egzekucyjne
7. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
gospodarczej
8. Zamówienia publiczne
9. Prawo samorządu
terytorialnego
10. Prawne podstawy
zarządzania kryzysowego
11. Prawo karne skarbowe
12. Kryminalistyka
13. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
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potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranej instytucji
obowiązującego systemu normatywnego, stosując dostępne środki i
metody

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

prawnych w sprawach
administracyjnych
14. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
14. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
16. Kreowanie marki
osobistej
17. Podstawy psychologii
w biznesie
18. Prawo własności
przemysłowej
19. Analiza ekonomicznofinansowa
20. Windykacja należności
21. Prawo karne
gospodarcze
22. Metodologia pracy
w organach wymiaru
sprawiedliwości
23. Prawne aspekty wyceny
przedsiębiorstwa
24. Praktyki zawodowe
1. Prawoznawstwo
2. Praktyczna logika
prawnicza
1. Język obcy
2. Prawo administracyjne
3. Prawo rodzinne
4. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
5. Prawo cywilne zobowiązania
i
prawo spadkowe
6. Prawo pracy
7. Prawo karne
8. Prawo wykroczeń
9. Postępowanie
administracyjne
10. Postępowanie cywilne
11. Postępowanie karne
12. Postępowanie
w sprawach nieletnich
13. Prawo podatkowe
14. Prawo bankowe
15. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
16. Księgi wieczyste
i hipoteka
17. Administracja
elektroniczna
18. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
gospodarczej
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19. Zajęcia językowe
w języku obcym związane
z kierunkiem
20. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
21. Prawno - ekonomiczne
aspekty projektów
22. Kadry i płace
23. Wykłady tematyczne
w języku obcym związane
z kierunkiem
24. Dostęp do informacji
publicznej i ochrona danych
osobowych
25. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
26. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
27. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
28. Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne
29. Kreowanie marki
osobistej
30. Analiza ekonomicznofinansowa
31. Prawo karne
gospodarcze
32. Podstawy
rachunkowości zarządczej
33. Metodologia pracy
w organach wymiaru
sprawiedliwości
34. Prawne aspekty wyceny
przedsiębiorstwa
35. Prawo karne
wykonawcze
36. Praktyki zawodowe
ma umiejętności samodzielnego uczenia się, poszerzania własnej
1. Metodologia badań w
wiedzy, z wykorzystaniem nowoczesnej techniki i technologii w tym naukach społecznych
pozwalającej na dalsze kształcenie się na podyplomowych i
2. Informatyka prawnicza
doktoranckich studiach prawniczych, samodzielnie planować i
3. Prawo handlowe
realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać
4. Administracja
innych w tym zakresie
elektroniczna
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
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

1. Język obcy
1. Język obcy
2. Zajęcia językowe
w języku obcym związane
z kierunkiem

K1Z _U13
P7S_UW

K1Z _U14
P7S_UO

K1Z _U15
P7_UU

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

potrafi planować własne badania, ma umiejętność 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
potrafi samodzielnie zakwalifikować prawne podstawowe zdarzenia
faktyczne na podstawie obowiązującego prawa, potrafi tworzyć
podstawowe przepisy prawa wraz z ich aksjologicznym i
prakseologicznym uzasadnieniem

3. Wykłady tematyczne
w języku obcym związane
z kierunkiem
1. Historia doktryn
politycznych
i
prawnych
2. Ochrona własności
intelektualnej
3. Instytucje prawne Unii
Europejskiej
4. Prawo konstytucyjne
5. Postępowanie
administracyjne
6. Postępowanie cywilne
7. Postępowanie karne
8. Postępowanie
w sprawach nieletnich
9. Postępowanie
egzekucyjne
10. Seminarium
dyplomowe
11. Negocjacje
w biznesie
12. Wykłady tematyczne
w języku obcym związane
z kierunkiem
13. Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne
14 .Mediacje i negocjacje
15. Zarządzanie konfliktem
w grupie
16. Windykacja należności
17. Prawo karne
wykonawcze
1. Tworzenie
i stosowanie prawa
2. Kryminalistyka
3. Prawne aspekty wyceny
przedsiębiorstwa
1. Tworzenie
i stosowanie prawa
2. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1Z _K01
P7S_KK

1. Historia doktryn
politycznych i prawnych
2. Prawo konstytucyjne
3. Prawa człowieka
i systemy ich ochrony
jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny odbieranej informacji, 4. Prawo celne
krytycznej oceny dorobku w obrębie dyscyplin prawa, krytycznej 5. Prawo dewizowe
oceny posiadanej wiedzy
6. Prawo energetyczne
7. Prawo geologiczne
i górnicze
8. Prawo podatkowe
9. Prawo bankowe
10. Prawo budowlane
11. Prawo ochrony

K1Z _K02
P7S_KK

środowiska
12. Księgi wieczyste
i hipoteka
13. Administracyjne prawo
gospodarcze
14. Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
15. Administracja
elektroniczna
16. Prawo transportowe
17. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
17. Rynki kapitałowe
i finansowe
18. Seminarium
dyplomowe
19. Prawo Internetu
20. Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej
21. Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne
22. Prawo medyczne
23. Prawo zabezpieczenia
społecznego
1. Podstawy ekonomii dla
prawników
2. Podstawy rachunkowości
dla prawników
3. Podstawy socjologii
4. Ochrona własności
intelektualnej
5. Informatyka prawnicza
6. Język obcy
7. Wychowanie fizyczne
8. Prawo konstytucyjne
9. Prawa człowieka
i systemy ich ochrony
10. Prawo pracy
11. Prawo celne
12. Prawo dewizowe
13. Prawo energetyczne
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 14. Prawo geologiczne
problemów poznawczych i praktycznych, ma świadomość zmienności i górnicze
w obrębie systemu prawa i konieczności ciągłego zdobywania wiedzy 15. Prawo finansów
publicznych
16. Prawo handlowe
17. Prawo budowlane
18. Prawo ochrony
środowiska
19. Księgi wieczyste
i hipoteka
20.Administracyjne prawo
gospodarcze
21. Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
22. Postępowanie
egzekucyjne
23. Administracja
elektroniczna

K1Z _K03
P7S_KK

jest gotów do uznawania znaczenia umiejętności kognitywnych w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

K1Z _K04
P7S_KO

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,

24. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
gospodarczej
25. Prawo ochrony
konkurencji
i konsumenta
26. Zajęcia językowe
w języku obcym związane
z kierunkiem
27. Seminarium
dyplomowe
28. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
29. Zamówienia publiczne
30. Prawo samorządu
terytorialnego
31. Prawno - ekonomiczne
aspekty projektów
32. Kadry i płace
33. Prawo karne skarbowe
34. Wykłady tematyczne
w języku obcym związane
z kierunkiem
35. Kryminalistyka
36. Prawo zabezpieczenia
społecznego
37. Podstawy psychologii
w biznesie
38. Prawo własności
przemysłowej
39. Analiza ekonomicznofinansowa
40. Prawo karne
gospodarcze
41. Podstawy
rachunkowości vej
42. Odpowiedzialność
funkcjonariusza
publicznego i osoby
pełniącej funkcję publiczną
1. Podstawy filozofii
2. Podstawy rachunkowości
dla prawników
3. Metodologia badań w
naukach społecznych
4. Informatyka prawnicza
5. Prawoznawstwo
6. Praktyczna logika
prawnicza
7. Prawo energetyczne
8. Kreowanie marki
osobistej
9. Zarządzanie konfliktem
w grupie
1. Podstawy ekonomii dla
prawników
2. Podstawy socjologii
3. Prawo geologiczne
i górnicze
4. Prawo handlowe

K1Z _K05
P7S_KR

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, do rozwijania własnego dorobku
zawodowego i podtrzymywania etosu zawodu, w tym do
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej

5. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
gospodarczej
6. Prawne podstawy
procesu inwestycyjnego
7. Prawno - ekonomiczne
aspekty projektów
8. Autoprezentacja
i wystąpienia publiczne
9. Kreowanie marki
osobistej
10. Podstawy psychologii
w biznesie
11. Analiza ekonomicznofinansowa
12. Windykacja należności
13. Podstawy
rachunkowości zarządczej
14. Prawne aspekty wyceny
przedsiębiorstwa
1. Ochrona własności
intelektualnej
2. Prawo administracyjne
3. Prawo rodzinne
4. Prawo cywilne - część
ogólna
i prawo rzeczowe
5. Prawo cywilne zobowiązania
i
prawo spadkowe
6. Prawo pracy
7. Prawo karne
8. Prawo wykroczeń
9. Postępowanie
administracyjne
10. Postępowanie cywilne
11. Postępowanie karne
12. Postępowanie
w sprawach nieletnich
13. Prawo podatkowe
14. Prawo bankowe
15. Prawo handlowe
16. Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne
17. Negocjacje
w biznesie
18. Kadry i płace
19. Prawo karne skarbowe
20. Dostęp do informacji
publicznej i ochrona danych
osobowych
21. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
administracyjnych
22. Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w sprawach
cywilnych
23. Sporządzanie pism

K1Z _K06
P7S_KR

K1Z _K07
P7S_KR

K1Z _K08
P7S_KR

K1Z _K09
P7S_KR

K1Z _K10
P7S_KR
K1Z _K11

procesowych i opinii
prawnych w sprawach
finansowych, podatkowych
i gospodarczych
24. Kreowanie marki
osobistej
25. Mediacje i negocjacje
26. Zarządzanie konfliktem
w grupie
27. Podstawy psychologii
w biznesie
28. Metodologia pracy
w organach wymiaru
sprawiedliwości
29. Prawo karne
wykonawcze
30. Praktyki zawodowe
1. Negocjacje
w biznesie
posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej, ze 2. Autoprezentacja
szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji i wystąpienia publiczne
prawnych, potrafi przedstawić sposoby prawnego rozwiązania 3. Mediacje i negocjacje
dowolnego konfliktu społecznego
4. Zarządzanie konfliktem
w grupie
5. Podstawy psychologii
w biznesie
6. Windykacja należności
1. Tworzenie
i stosowanie prawa
rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie prawa i nauk prawnych 2. Prawo finansów
publicznych
3. Zamówienia publiczne
4. Prawo samorządu
terytorialnego
5. Prawo karne gospodarcze
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

1. Ochrona własności
intelektualnej
2. Prawo karne skarbowe
3. Kryminalistyka

1. Podstawy ekonomii dla
prawników
2. Podstawy rachunkowości
dla prawników
3. Prawne aspekty
optymalizacji działalności
potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie gospodarczej
lub innych zadania
4. Kreowanie marki
osobistej
5. Prawne aspekty wyceny
przedsiębiorstwa
1. Prawo własności
przemysłowej
1. Postępowanie

P7S_KR

egzekucyjne
2. Etyka prawnicza
3. Zamówienia publiczne
4. Prawo samorządu
terytorialnego
5. Prawo własności
przemysłowej
6. Windykacja należności
7. Prawo karne gospodarcze
8. Praktyki zawodowe

ZAJĘCIA I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Nazwa kierunku studiów:

Prawo

Poziom studiów:

jednolite studia magisterskie

Profil studiów:

praktyczny

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta:

magister prawa

Zajęcia kształcenia ogólnego:
Nazwa zajęć

Zakładane efekty
uczenia się

Podstawy filozofii

K1Z _W17 P7S_WG
K1Z _U05 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K03 P7S_KK

Historia doktryn
politycznych i
prawnych

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W12 P7S_WG
P7S_WK
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK

Formy i metody
kształcenia
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji i
oceniania efektów
uczenia się
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Podstawy ekonomii
dla prawników

K1Z _W13 P7S_WG
K1Z _W17 P7S_WG
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K09 P7S_KR

Podstawy
rachunkowości dla
prawników

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W17 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K03 P7S_KK

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 studium przypadku;
 dyskusja.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);

Treści
programowe

K1Z _K09 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda projektu;
 studium przypadku.

Podstawy socjologii

K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _W17 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Metodologia badań
w naukach
społecznych

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W08 P7S_WK
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z_U10 P7S_UU
K1Z _K03 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Ochrona własności
intelektualnej

K1Z _W08 P7S_WK
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K08 P7S_KR

Instytucje prawne
Unii Europejskiej

Informatyka
prawnicza

Język obcy – do
wyboru: język
angielski, niemiecki,
rosyjski, francuski

K1Z _W06 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _U13 P7S_UW

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W17 P7S_WG
K1Z_U10 P7S_UU
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K03 P7S_KK

K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U12 P7S_UW
K1Z_U11 P7S_UK
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 gry symulacyjne.
Lektorat:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;

 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Przygotowanie projektu;
 Przygotowanie
prezentacji;
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Ustny sprawdzian
wiedzy;
 Przygotowanie projektu;
 Przygotowanie
prezentacji;
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wychowanie
fizyczne

K1Z _U05 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK

 gry symulacyjne;
 opowiadanie;
 drama.
Ćwiczenia:
 demonstracja;
 ćwiczenia
praktyczne;
 dyskusja.

 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Zajęcia kształcenia podstawowego:
Nazwa Zajęć

Zakładane efekty
uczenia się

Formy i metody
kształcenia

Sposoby weryfikacji i
oceniania efektów uczenia
się

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawoznawstwo

Tworzenie i
stosowanie prawa

K1Z _K03 P7S_KK
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W03 P7S_WG
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U08 P7S_UW

K1Z _W06 P7S_WG
K1Z _U14 P7S_UO
K1Z _U15 P7_UU
K1Z _K07 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Treści
programowe

 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Praktyczna logika
prawnicza

Prawo
konstytucyjne

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U08 P7S_UW
K1Z _K03 P7S_KK

K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W16 P7S_WG
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 analiza tekstów
źródłowych.

Prawa człowieka i
systemy ich
ochrony

K1Z _W06 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U05 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo
administracyjne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo rodzinne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo cywilne część ogólna i
prawo rzeczowe

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo cywilne zobowiązania i
prawo spadkowe

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo pracy

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy

K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo rzymskie

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _W12 P7S_WG
P7S_WK
K1Z _U07 P7S_UW

 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo karne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo wykroczeń

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Postępowanie
administracyjne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Postępowanie
cywilne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW

 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

K1Z _K05 P7S_KR

Postępowanie karne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Postępowanie w
sprawach nieletnich

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa
oparta na
wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.

Zajęcia kształcenia kierunkowego:
Nazwa zajęć

Prawo celne

Prawo dewizowe

Zakładane efekty
uczenia się
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Formy i metody
kształcenia
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Sposoby weryfikacji i
oceniania efektów
uczenia się
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo energetyczne

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K03 P7S_KK

Prawo geologiczne i
górnicze

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
0Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy

Treści
programowe

K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO

 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo podatkowe

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo bankowe

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu

(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo finansów
publicznych

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K07 P7S_KR

Prawo handlowe

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z_U10 P7S_UU
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K05 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 analiza tekstów
źródłowych.

Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Prawo budowlane

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo ochrony
środowiska

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Księgi wieczyste i
hipoteka

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Administracyjne
prawo gospodarcze

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo ubezpieczeń
gospodarczych

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.

Postępowanie
egzekucyjne

K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K11 P7S_KR

Administracja
elektroniczna

K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _W17 P7S_WG
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z_U10 P7S_UU
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Etyka prawnicza

K1Z _W03 P7S_WG

Wykład:

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;

K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _W14 P7S_WG
K1Z _U03 P7S_UW
K1Z _K11 P7S_KR

Prawo transportowe

K1Z _W03 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK

Prawne aspekty
optymalizacji
działalności
gospodarczej

K1Z _W03 P7S_WG
K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W13 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K09 P7S_KR

Prawo ochrony
konkurencji i
konsumenta

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Zajęcia językowe w
języku obcym
związane z
kierunkiem

K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U12 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 gry symulacyjne.

Rynki kapitałowe i
finansowe

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG

Wykład:

 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta
 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;

K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK

 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Zajęcia kształcenia specjalnościowego - ________________________
Nazwa zajęć

Seminarium
dyplomowe

Prawne podstawy
procesu
inwestycyjnego

Prawo Internetu

Zakładane efekty
uczenia się

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U03 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U15 P7_UU
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W08 P7S_WK
K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK

Formy i metody
kształcenia
Seminarium:
 metoda
problemowa;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 gry symulacyjne.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:

Sposoby weryfikacji i
oceniania efektów
uczenia się

 Zaliczenie na ocenę;
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Treści
programowe

 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 gry symulacyjne.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawo gospodarcze
Unii Europejskiej

Zamówienia
publiczne

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK

K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K07 P7S_KR
K1Z _K11 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 analiza tekstów
źródłowych.

Prawo samorządu
terytorialnego

K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K07 P7S_KR
K1Z _K11 P7S_KR

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawnoekonomiczne
aspekty projektów

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO

Negocjacje w
biznesie

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K06 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 gry symulacyjne.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 drama;
 gry symulacyjne.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Prawne podstawy
zarządzania
kryzysowego

Kadry i płace

Prawo karne
skarbowe

K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U03 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K08 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Wykłady
tematyczne w
języku obcym
związane z
kierunkiem

K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U12 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.

Kryminalistyka

Dostęp do
informacji
publicznej i ochrona
danych

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W03 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U14 P7S_UO
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K08 P7S_KR

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U05 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 gry symulacyjne.
Wykład:
 informacyjny
(konwencjonalny),
 problemowy;
 konwersatoryjny.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Egzamin pisemny;
 Egzamin ustny;
 Test wiedzy
(jeden z powyższych do
wyboru);
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Sporządzanie pism
procesowych i
opinii prawnych w
sprawach
administracyjnych

Sporządzanie pism
procesowych i
opinii prawnych w
sprawach cywilnych

Sporządzanie pism
procesowych i
opinii prawnych w
sprawach
finansowych,
podatkowych i
gospodarczych

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.

Autoprezentacja i
wystąpienia
publiczne

K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K06 P7S_KR

Kreowanie marki

K1Z _W14 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K03 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K09 P7S_KR

Mediacje i
negocjacje

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K06 P7S_KR

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 drama;
 opowiadanie.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 drama;
 opowiadanie;
 gry symulacyjne.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 eseju,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 eseju,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

Zarządzanie
konfliktem w grupie

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W11 P7S_WG
K1Z _U03 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K03 P7S_KK
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K06 P7S_KR

Prawo medyczne

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _K01 P7S_KK

Prawo
zabezpieczenia
społecznego

K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U04 P7S_UW
K1Z _K01 P7S_KK
K1Z _K02 P7S_KK

 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 drama;
 gry symulacyjne.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 drama;
 gry symulacyjne.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Podstawy
psychologii w
biznesie

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K05 P7S_KR
K1Z _K06 P7S_KR

Prawo własności
przemysłowej

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W08 P7S_WK
K1Z _W08 P7S_WK
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K10 P7S_KR
K1Z _K11 P7S_KR

Analiza
ekonomicznofinansowa

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W13 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K04 P7S_KO

 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 eseju
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Windykacja
należności

K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K06 P7S_KR
K1Z _K11 P7S_KR

Prawo karne
gospodarcze

K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W15 P7S_WG
K1Z _U02 P7S_UW
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK
K1Z _K07 P7S_KR
K1Z _K11 P7S_KR

Podstawy
rachunkowości
zarządczej

K1Z _W09 P7S_WK
K1Z _W13 P7S_WG
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K04 P7S_KO

 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

Metodologia pracy w
organach wymiaru
sprawiedliwości

Prawne aspekty
wyceny
przedsiębiorstwa

K1Z _W05 P7S_WG
K1Z _W07 P7S_WG
K1Z _W14 P7S_WG
K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

K1Z _U07 P7S_UW
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U14 P7S_UO
K1Z _K04 P7S_KO
K1Z _K09 P7S_KR

Odpowiedzialność
funkcjonariusza
publicznego i osoby
pełniącej funkcję
publiczną

K1Z _W04 P7S_WG
K1Z _W10 P7S_WG
K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _K02 P7S_KK

Prawo karne
wykonawcze

K1Z _W01 P7S_WG
K1Z _W02 P7S_WG
K1Z _W05 P7S_WG

Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych;
 gry symulacyjne.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;
 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.
Warsztaty:
 metoda
problemowa;

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:
 referatu,
 projektu,
 prezentacji,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

 Zaliczenie na ocenę;
 Przygotowanie:

K1Z _U01 P7S_UW
K1Z _U05 P7S_UW
K1Z _U06 P7S_UK
K1Z _U09 P7S_UW
K1Z _U13 P7S_UW
K1Z _K05 P7S_KR

 metoda
ćwiczeniowa oparta
na wykorzystaniu
różnych źródeł
wiedzy;
 metoda projektu;
 tzw. burza
mózgów;
 studium
przypadku;
 dyskusja;
 analiza tekstów
źródłowych.

 referatu,
 projektu,
 Obserwacja i ocena
postaw studenta

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW
Nazwa kierunku studiów:

Prawo

Poziom studiów:

Magisterskie

Profil studiów:

Praktyczny

Wskaźniki dotyczące programu studiów
Liczba
punktów
ECTS/ Liczba godzin
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 10 semestrów
ocenianym kierunku na danym poziomie
300 punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć
3205 godzin
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 300 punktów ECTS
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym
231 punkty ECTS
umiejętności praktyczne
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Nazwa wskaźnika

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

21 punktów ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym

32 punktów ECTS

Wymiar praktyk zawodowych

800 godzin

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
60 godzin
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego
Razem:

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
Nazwa zajęć/grupy Forma/formy zajęć
zajęć
Podstawy ekonomii
Wykłady / warsztaty
dla prawników
Podstawy
rachunkowości dla
Wykłady / warsztaty
prawników

Łączna liczna godzin zajęć Liczba
punktów
stacjonarne/niestacjonarne ECTS
25/15 wykład
4 punkty ECTS
25/15 warsztaty
25/15 wykład
25/15 warsztaty

4 punkty ECTS

Informatyka
prawnicza
Język obcy
Wychowanie
fizyczne
Prawoznawstwo
Tworzenie i
stosowanie prawa
Praktyczna logika
prawnicza
Prawo konstytucyjne

Warsztaty

25/15

2 punkty ECTS

Lektorat

120/60

9 punktów ECTS

Ćwiczenia

60/30

0 punktów ECTS

Wykłady / warsztaty

40/20 wykłady
15/15 warsztaty

5 punktów ECTS

Warsztaty

25/15

4 punkty ECTS

Warsztaty

25/15

4 punkty ECTS

Wykłady / warsztaty

Prawo
Wykłady / warsztaty
administracyjne
Prawo cywilne część ogólna i prawo Wykłady / warsztaty
rzeczowe
Prawo cywilne zobowiązania i prawo Wykłady / warsztaty
spadkowe
Prawo pracy

Wykłady / warsztaty

Prawo karne

Wykłady / warsztaty

Postępowanie
administracyjne
Postępowanie
cywilne

Wykłady / warsztaty
Wykłady / warsztaty

Postępowanie karne

Wykłady / warsztaty

Postępowanie w
sprawach nieletnich

Warsztaty

Prawo podatkowe

Wykłady / warsztaty

Prawo bankowe

Wykłady / warsztaty

Prawo finansów
publicznych

Wykłady / warsztaty

Prawo handlowe

Wykłady / warsztaty

Administracyjne
prawo gospodarcze
Prawo ubezpieczeń
gospodarczych
Postępowanie
egzekucyjne
Zajęcia do wyboru w
języku obcym o
tematyce związanej z
kierunkiem studiów:
Administracyjnoprawne aspekty Unii
Europejskiej

Wykłady / warsztaty
Wykłady / warsztaty
Wykłady / warsztaty

Warsztaty

20/10 wykłady
20/10 warsztaty
50/25 wykłady
25/15 warsztaty

4 punkty ECTS
6 punktów ECTS

50/25 wykłady
25/15 warsztaty

6 punktów ECTS

50/25 wykłady
30/15 warsztaty

6 punktów ECTS

25/15 wykłady
15/10 warsztaty
50/25 wykłady
25/15 warsztaty
50/25 wykłady
25/10 warsztaty
50/25 wykłady
30/15 warsztaty
50/25 wykłady
25/15 warsztaty
25/10
40/20 wykłady
30/10 warsztaty
40/20 wykłady
30/10 warsztaty
20/10 wykłady
20/10 warsztaty
40/20 wykłady
30/10 warsztaty
40/20 wykłady
30/10 warsztaty
20/10 wykłady
20/10 warsztaty
40/20 wykłady
30/10 warsztaty

40/20

5 punktów ECTS
6 punktów ECTS
6 punktów ECTS
6 punktów ECTS
6 punktów ECTS
4 punkty ECTS
5 punktów ECTS
5 punktów ECTS
3 punkty ECTS
6 punktów ECTS
6 punktów ECTS
4 punkty ECTS
6 punktów ECTS

2 punkty ECTS

Zajęcia do wyboru w
języku obcym o
tematyce związanej z
kierunkiem studiów:
Konstytucyjne prawo
porównawcze
Prawne podstawy
procesu
inwestycyjnego

Warsztaty

40/20

2 punkty ECTS

Wykłady / warsztaty

15/10 wykłady
15/10 warsztaty

2 punkty ECTS

Prawo Internetu

Wykłady / warsztaty

Prawo gospodarcze
Unii Europejskiej
Zamówienia
publiczne
Prawno-ekonomiczne
aspekty projektów
Negocjacje w
biznesie
Prawne podstawy
zarządzania
kryzysowego
Kadry i płace
Prawo karne
skarbowe

Wykłady / warsztaty

Kryminalistyka

Wykłady / warsztaty

Dostęp do informacji
publicznej i ochrona
danych osobowych
Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w
sprawach
administracyjnych
Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w
sprawach cywilnych
Sporządzanie pism
procesowych i opinii
prawnych w
sprawach
finansowych,
podatkowych i
gospodarczych
Autoprezentacja i
wystąpienia
publiczne
Kreowanie marki
Mediacje i negocjacje
Zarządzanie
konfliktem w grupie
Prawo medyczne

15/10 wykłady
15/10 warsztaty
40/30 wykłady
15/15 warsztaty

2 punkty ECTS
4 punkty ECTS

Warsztaty

50/25

3 punkty ECTS

Wykłady / warsztaty

15/12 wykłady
15/10 warsztaty

2 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Wykłady / warsztaty

30/15 wykłady
30/15 warsztaty

4 punkty ECTS

Warsztaty
Wykłady / warsztaty

30/15
30/15 wykłady
30/15 warsztaty
15/10 wykłady
15/10 warsztaty

3 punkty ECTS
4 punkty ECTS
2 punkty ECTS

Wykłady / warsztaty

30/10 wykłady
30/10 warsztaty

4 punkty ECTS

Warsztaty

50/25

4 punkty ECTS

Warsztaty

50/25

4 punkty ECTS

Warsztaty

50/25

4 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

2 punkty ECTS

Warsztaty
Warsztaty

30/15
30/15

2 punkty ECTS
2 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

2 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

2 punkty ECTS

Prawo
zabezpieczenia
społecznego
Podstawy psychologii
w biznesie
Prawo własności
przemysłowej
Analiza
ekonomicznofinansowa
Windykacja
należności
Prawo karne
gospodarcze
Podstawy
rachunkowości
zarządczej
Metodologia pracy w
organach wymiaru
sprawiedliwości
Prawne aspekty
wyceny
przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność
funkcjonariusza
publicznego i osoby
pełniącej funkcję
publiczną
Prawo karne
wykonawcze
Praktyki zawodowe
Seminarium
dyplomowe
Razem:

Warsztaty

30/15

2 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

Warsztaty

30/15

3 punkty ECTS

800/800

32 punkty ECTS

60/30

14 punktów ECTS

3135/2027

231 punktów ECTS

Seminarium

Zajęcia lub grupy zajęć - kompetencji inżynierskich / do wykonywania zawodu nauczyciela
Nazwa
zajęć

Razem:

zajęć/grupy Forma/formy zajęć

Łączna liczna godzin zajęć
stacjonarne/niestacjonarne

Liczba punktów ECTS

Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach
obcych

Nazwa
programu/zajęć/grupy
zajęć

Język obcy
Administracyjnoprawne aspekty Unii
Europejskie
Konstytucyjne prawo
porównawcze

Forma
realizacji

Semestr

Forma studiów

Język
wykładowy

Liczba
studentów
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)

lektorat

I, II oraz III

dzienne/zaoczne

angielski,
niemiecki,
francuski,
rosyjski

wykłady

II

dzienne/zaoczne

angielski,
niemiecki

x

wykłady

II

dzienne/zaoczne

angielski,
niemiecki

x

x

Zgodność programu studiów z misją i strategią Uczelni oraz potrzebami społeczno gospodarczymi i losami zawodowymi absolwentów
Kierunek Prawo wpisuje się w misję i strategię rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, oferując kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy w regionie. Uczelnia, we współpracy ze
środowiskiem lokalnym, służy rozwojowi regionu poprzez działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową.
Program studiów, zgodny z celami strategicznymi i operacyjnymi Uczelni, zapewnia nowoczesne podejście do
procesu kształcenia. Zawiera praktyczne rozwiązania pozwalające zacieśnić współpracę z pracodawcami,
kształcić studentów zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wyposażać absolwentów w wiedzę,
umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne przydatne w w profesjonalnym wykonywaniu pracy
zawodowej. Opracowany program studiów oraz założone efekty uczenia się są wynikiem analizy
dotychczasowych programów studiów, konsultacji ze studentami i absolwentami oraz interesariuszami
zewnętrznymi, potencjalnymi pracodawcami.
Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz na
podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i daje możliwość osiągania określonych dla
kierunku efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

