
Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/38 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 29.06.2021 r. 

 

 

PRZYPORZĄDKOWANIE KIERUNKU STUDIÓW DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH 
 

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 

Nazwa kierunku studiów: PRAWO 

Poziom studiów: jednolite magisterskie 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: VII 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Profil studiów: praktyczny 

Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany 

kierunek: 
nauki prawne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister prawa 

 

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 
Punkty ECTS 

Liczba % udziału 

Nauki prawne 203 68 

 

b) W tabeli poniżej, należy wpisać nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udzia-

łu 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 

 

  



 

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 S I Ę  

 

Nazwa kierunku studiów: Prawo 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Profil studiów: Praktyczny 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022 

Symbole kie-

runkowych 

efektów ucze-

nia się 

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  S I Ę  

Odniesienie do 

charakterystyk 

PRK 

WIEDZA 

K3P_W01 

student w pogłębionym stopniu – zna i rozumie wybrane fakty i zjawiska 

z zakresu teorii naukowych właściwych dla nauk prawnych oraz ma pogłę-

bioną 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 

P7S_WG 

K3P_W02 

student ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach opisu, w tym tech-

nikach pozyskiwania danych odpowiednich dla nauk prawnych, ma pogłę-

bioną wiedzę o procesie wnioskowania i interpretacji norm prawnych, zna i 

rozumie metody badawcze, argumentacje prawnicze, techniki pracy nau-

kowej w obrębie wybranej dziedziny prawnej, a także ma pogłębioną wie-

dzę 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 

K3P_W03 

student 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 

P7S_WG 

K3P_W04 

student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę  o roli 

człowieka jako twórcy kultury prawnej, rozumie rolę człowieka jako pod-

miotu tworzącego struktury prawne, zna i rozumie relacje między struktu-

rami i instytucjami społecznymi, jak również zasady ich funkcjonowania w 

aspekcie prawnym 

P7S_WG 

K3P_W05 

student w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię z zakresu pra-

wa, biznesu, ekonomii i zarządzania w aspekcie prawnym, ma wiedzę 

o podstawie komunikowania się językiem prawnym i prawniczym 

P7S_WG 

K3P_W06 

ma w pogłębionym stopniu wiedzę o procedurach tworzenia prawa 

i instrumentach stosowania prawa w Polsce i na terenie krajów Unii Euro-

pejskiej, ma wiedzę o relacjach pomiędzy prawem krajowym a prawem 

unijnym oraz prawem międzynarodowym publicznym i prywatnym 

P7S_WG 



K3P_W07 

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 

P7S_WG 

K3P_W08 

ma ugruntowaną wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej 

i przemysłowej oraz prawa autorskiego, o zarządzaniu zasobami własności 

intelektualnej 

P7S_WK 

K3P_W09 

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 dostrze-

ga, zna i rozumie znaczenie społecznego kontekstu techniki i nowych tech-

nologii, w tym informatycznych, zna i rozumie prawne aspekty przedsię-

biorczości 

P7S_WK 

K3P_W10 

ma uporządkowaną wiedzę o zakresie norm proceduralnych, zna i rozumie 

przebieg procesu ich stosowania, metody i sposoby rozwiązywania proble-

mów prawnych na podstawie obowiązującego prawa, ma wiedzę z zakresu 

polskiego systemu ochrony prawnej, o praktycznych zastosowaniach prze-

pisów proceduralnych,  

P7S_WG 

K3P_W11 

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, identyfi-

kowania i prawnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych 

P7S_WG 

K3P_W12 

ma pogłębioną wiedzę o filozofii, historycznych aspektach i teorii doktryn 

politycznych i prawnych, ma pogłębioną wiedzę o kształtowaniu się 

i genezie instytucji prawnych, fundamentalne dylematy współczesnej cywi-

lizacji i  rozumie historię kształtowania się systemu prawnego i wpływ na 

kształt współczesnego systemu prawa w Polsce 

P7S_WG 

P7S_WK 

K3P_W13 

ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w stopniu niezbędnym do 

monitorowania procesu przedsiębiorczości w aspekcie prawnym i dla roz-

woju różnych form przedsiębiorczości 

P7S_WG 

K3P_W14 

ma 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 

K3P_W15 

ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycz-

nych prawnych przypadków (casusów) w określonej dyscyplinie prawnej 

na podstawie obowiązującego prawa 

P7S_WG 

K3P_W16 
ma pogłębioną wiedzę z zakresu praktycznego funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości i organów ścigania 
P7S_WG 

K3P_W17 

ma podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości i informatyki w stop-

niu niezbędnym do monitorowania procesu przedsiębiorczości w aspekcie 

prawnym i dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 



K3P_U01 

student potrafi w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego 

opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zja-

wisk 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 jednocze-

snym dokonaniu krytycznej analizy obserwowanych zjawisk 

P7S_UW 

K3P_U02 

potrafi identyfikować, analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów 

prawnych, posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych 

zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami (praw-

nymi, 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 społecz-

nymi 

P7S_UW 

K3P_U03 

potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, posiada umiejętność sa-

modzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu 

i samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wykony-

wać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

studiów 

P7S_UW 

 

K3P_U04 

potrafi formułować samodzielne opinie i krytycznie dobierać metody w celu 

odnalezienia i zastosowania odpowiedniej normy do praktycznego rozwiąza-

nia problemu prawnego, formułować i testować hipotezy związane 

z prostymi problemami badawczymi 

P7S_UW 

K3P _U05 

potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu praw i obowiązków 

jednostki i grupy, w sposób dostosowany do potrzeb zapewnienia bezpie-

czeństwa prawnego jednostki, stosuje w praktyce wiedzę o człowieku, jako o 

twórcy kultury prawa 

 

P7S_UW 

 

K3P_U06 

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 

P7S_UK 

 

K3P_U07 

ma umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej pracy w zawodach 

prawniczych nie wymagających podjęcia aplikacji prawniczej, potrafi formu-

łować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analizy, odnieść 

zdobytą wiedzę teoretyczną do zastosowania w praktyce, 

P7S_UW 

K3P_U08 
potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranej instytucji obowiązującego 

systemu normatywnego, stosując dostępne środki i metody 
P7S_UW 

K3P_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 

P7S_UW 

K3P_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 prawni-

czych, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 



K3P_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, zawo-

dowego 

P7S_UK 

K3P_U12 

zna język obcy w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu prawniczego 

i prowadzenia biznesu, potrafi w zakresie językowym odnieść zdobytą wie-

dzę teoretyczną do zastosowania w praktyce 

P7S_UW 

K3P_U13 

posiada umiejętności prowadzenia debaty o charakterze prawniczym 

i naukowym, potrafi formułować własne opinie, ma umiejętności samodziel-

nej argumentacji, formułowania własnych poglądów i wniosków, umiejętność 

stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji 

P7S_UW 

K3P_U14 

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 

P7S_UO 

K3P_U15 

potrafi samodzielnie zakwalifikować prawne podstawowe zdarzenia faktycz-

ne na podstawie obowiązującego prawa, potrafi tworzyć podstawowe przepi-

sy prawa wraz z ich aksjologicznym i prakseologicznym uzasadnieniem 

P7_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K3P_K01 

jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny odbieranej informacji, kry-

tycznej oceny dorobku w obrębie dyscyplin prawa, krytycznej oceny posia-

danej wiedzy  

P7S_KK 

K3P_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 

P7S_KK 

K3P_K03 
 jest gotów do uznawania znaczenia umiejętności kognitywnych 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
P7S_KK 

K3P_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, 

P7S_KO 

K3P _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 zada-

nia, do rozwijania własnego dorobku zawodowego i podtrzymywania etosu 

zawodu, w tym do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 

P7S_KR 

K3P_K06 

posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej, ze szczegól-

nym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji prawnych, potrafi 

przedstawić sposoby prawnego rozwiązania dowolnego konfliktu społeczne-

go 

P7S_KR 

K3P_K07 
rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie prawa i nauk prawnych 

P7S_KR 

K3P_K08 

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze prawa 

i przyjęcia odpowiedzialności osobistej i etycznej za podejmowane samo-

dzielnie decyzje, ma świadomość społecznego znaczenia podejmowanych 

przez prawnika decyzji 

P7S_KR 

 

Legenda: 

1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla: kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charaktery-
styki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifika-

cji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone  

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2218) w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 



2. W przypadku realizacji programu studiów prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich, obok odniesień  

do charakterystyk efektów uczenia się z I części załącznika, należy uwzględnić odniesienia do charakterystyk efektów uczenia się 

zawartych w części III zakończonych sufixem (Inż.), np. P6S_WG(lnż.) 
3. W kolumnie odniesień do charakterystyk PRK należy charakterystyki, dla danego efektu uczenia się, wpisywać jedna pod drugą 

 

 

 

  



T A B E L A  S P Ó J N O Ś C I  E F E K T Ó W  U C Z E N I A  S I Ę  

 

 

Nazwa kierunku studiów: Prawo 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Profil studiów: Praktyczny 

 
 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022 

Symbole kie-

runkowych 

efektów ucze-

nia się 

O P I S  K I E R U N K O W Y C H  E F E K T Ó W  U C Z E -

N I A  S I Ę  

Nazwa grupy zajęć/zajęć 

zgodna z programem 

studiów 

WIEDZA 

K3P _W01 

P7S_WG 

 

Student 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 eko-

nomii 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 poli-

tycznych                     i 

prawnych 

2. Metodologia badań 

w naukach społecznych 

3. Prawo administracyjne 

4. Prawo rodzinne 

5. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rzeczo-

we 

6. Prawo cywilne - zobo-

wiązania i prawo spad-

kowe 

7. Prawo karne 

8. Prawo wykroczeń 

9. Postępowanie admini-

stracyjne 

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 wykonaw-

cze 

K3P _W02 

P7S_WG 

 

Student ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach opisu, w 

tym technikach pozyskiwania danych odpowiednich dla nauk praw-

nych, 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 prowa-

dzeniu 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 wyko-

nawcze 

5. Prawo administracyjne 

6. Prawo rodzinne 

7. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rze-

czowe 

8. Prawo cywilne - zobo-

wiązania i prawo spad-

kowe 

9. Prawo karne 

10. Prawo wykroczeń 

11. Postępowanie admini-

stracyjne 

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 dyplomo-

we 

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, podat-

kowych 

i gospodarczych 

25. Prawo medyczne 

26. Prawo zabezpieczenia 



społecznego 

K3P _W03 

P7S_WG 

Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 

obejmującą kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawan-

sowanej wiedzy szczegółowej o regułach prawnych, organizacyj-

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

ważności, jak również o aksjologicznej istocie prawa 

1. Prawoznawstwo 

2. Etyka prawnicza 

3. Prawo transportowe 

4. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

5. Kryminalistyka 

K3P _W04 

P7S_WG 

 

Student 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 zasa-

dy ich funkcjonowania w aspekcie prawnym 

1. Prawo konstytucyjne 

2. Etyka prawnicza 

3. Zamówienia publiczne 

4. Prawo samorządu tery-

torialnego 

5. Prawne podstawy za-

rządzania kryzysowego 

6. Prawo karne skarbowe 

7. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza pu-

blicznego i osoby peł-

niącej funkcję publicz-

ną 

K3P _W05 

P7S_WG 

Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię 

z zakresu prawa, biznesu, ekonomii i zarządzania w aspekcie praw-

nym, ma wiedzę o podstawie komunikowania się językiem prawnym 

i prawniczym 

1. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

2. Informatyka prawnicza 

3. Prawo administracyjne 

4. Prawo rodzinne 

5. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rze-

czowe 

6. Prawo cywilne - zobo-

wiązania i prawo spad-

kowe 

7. Prawo pracy 

8. Prawo rzymskie 

9. Prawo karne 

10. Prawo wykroczeń 

11. Postępowanie admini-

stracyjne 

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 pu-

blicznych 

22. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

23. Prawo budowlane 

24. Prawo ochrony środo-

wiska 

25. Księgi wieczyste                                    

i hipoteka 

26. Administracyjne prawo 

gospodarcze 

27. Prawo transportowe 

28. Prawo ochrony konku-

rencji i konsumenta 

29. Rynki kapitałowe                                   

i finansowe 

30. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

31. Prawo Internetu 

32. Prawo gospodarcze 

Unii Europejskiej 

33. Prawo samorządu tery-

torialnego 

34. Kadry i płace 

35. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona 

danych osobowych 

36. Podstawy psychologii 

w biznesie 

37. Prawo własności prze-

mysłowej 

38. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

39. Prawo karne wyko-

nawcze 

K3P _W06 

P7S_WG 

Student ma w pogłębionym stopniu wiedzę o procedurach tworzenia 

prawa i instrumentach stosowania prawa w Polsce i na terenie kra-

jów Unii Europejskiej, ma wiedzę o relacjach pomiędzy prawem 

krajowym a prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym pu-

blicznym i prywatnym 

1. Tworzenie                                           

i stosowanie prawa 

2. Prawa człowieka 

i systemy ich ochrony 

3. Instytucje prawne Unii 

Europejskiej 



K3P _W07 

P7S_WG 

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii prawa państwowego, 

cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego i gospodar-

czego zarówno w aspekcie materialnego jak i procesowego, zna 

zasady ich funkcjonowania oraz ma pogłębioną wiedzę specjali-

styczną z wybranej dziedziny prawa, ma specjalistyczną i pogłębio-

ną wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny prawnej, ma pogłębioną 

wiedzę o metodach i narzędziach opisu 

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 pu-

blicznych 

10. Prawo budowlane 

11. Prawo ochrony środo-

wiska 

12. Księgi wieczyste 

i hipoteka 

13. Administracyjne prawo 

gospodarcze 

14. Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych 

15. Rynki kapitałowe                                   

i finansowe 

16. Prawo samorządu tery-

torialnego 

17. Kadry i płace 

18. Prawo medyczne 

19. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

20. Windykacja należności 

21. Prawo karne gospodar-

cze 

22. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

K3P _W08 

P7S_WK 

Student ma ugruntowaną wiedzę o zasadach ochrony własności 

intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego, o zarządzaniu 

zasobami własności intelektualnej 

1. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

2. Ochrona własności 

intelektualnej 

3. Prawo Internetu 

4. Prawo własności prze-

mysłowej 

K3P _W09 

P7S_WK 

Student zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne uwarunkowa-

nia różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierun-

kiem 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 społecz-

nego kontekstu techniki i nowych technologii, w tym informatycz-

nych, zna i rozumie prawne aspekty przedsiębiorczości 

1. Prawo handlowe 

2. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

3. Prawo Internetu 

4. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

5. Negocjacje w biznesie 



6. Mediacje i negocjacje 

7. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

8. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

9. Analiza ekonomiczno-

finansowa 

10. Podstawy rachunkowo-

ści zarządczej 

11. Podstawy rachunkowo-

ści dla prawników 

K3P _W10 

P7S_WG 

Student ma uporządkowaną wiedzę o zakresie norm proceduralnych, 

zna i rozumie przebieg procesu ich stosowania, metody i sposoby 

rozwiązywania problemów prawnych na podstawie obowiązującego 

prawa, ma wiedzę z zakresu polskiego systemu ochrony prawnej, o 

praktycznych zastosowaniach przepisów proceduralnych,  

1. Prawa człowieka                                  

i systemy ich ochrony 

2. Prawo finansów pu-

blicznych 

3. Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych 

4. Postępowanie egzeku-

cyjne 

5. Administracja elektro-

niczna 

6. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

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, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

14. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

15. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza pu-

blicznego i osoby peł-

niącej funkcję publicz-

ną 



K3P _W11 

P7S_WG 

Student 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 zawo-

dowej, społecznej, identyfikowania i prawnych metod rozwiązywa-

nia konfliktów społecznych 

1. Podstawy socjologii 

2. Prawo rzymskie 

3. Postępowanie egzeku-

cyjne 

4. Etyka prawnicza 

5. Negocjacje w biznesie 

6. Mediacje i negocjacje 

7. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

K3P _W12 

P7S_WG 

P7S_WK 

Student ma pogłębioną wiedzę o filozofii, historycznych aspektach i 

teorii doktryn politycznych i prawnych, ma pogłębioną wiedzę o 

kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, fundamentalne 

dylematy współczesnej cywilizacji i rozumie historię kształtowania 

się systemu prawnego i wpływ na kształt współczesnego systemu 

prawa w Polsce 

1. Historia doktryn poli-

tycznych                     i 

prawnych  

2. Prawo rzymskie 

K3P _W13 

P7S_WG 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w stopniu 

niezbędnym do monitorowania procesu przedsiębiorczości w aspek-

cie prawnym i dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

3. Analiza ekonomiczno-

finansowa 

4. Podstawy rachunkowo-

ści zarządczej 

K3P _W14 

P7S_WG 

Student ma wiedzę na temat możliwości budowania ścieżki własne-

go rozwoju w wybranym zawodzie prawniczym, rozumie jakie ce-

chy winien posiadać człowiek jako twórca własnej kariery prawni-

czej 

1. Etyka prawnicza 

2. Kreowanie marki oso-

bistej 

3. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

4. Praktyki zawodowe 

K3P _W15 

P7S_WG 

Student ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach rozwiązy-

wania praktycznych prawnych przypadków (casusów) w określonej 

dyscyplinie prawnej na podstawie obowiązującego prawa 

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 środo-

wiska 

10. Postępowanie egzeku-

cyjne 

11. Prawo transportowe 

12. Prawo ochrony konku-

rencji                          i 

konsumenta 

13. Prawo gospodarcze 



Unii Europejskiej 

14. Prawo samorządu tery-

torialnego 

15. Prawne podstawy za-

rządzania kryzysowego 

16. Kadry i płace 

17. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona 

danych osobowych 

18. Windykacja należności 

19. Prawo karne gospodar-

cze 

K3P _W16 

P7S_WG 

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu praktycznego funkcjono-

wania wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania 

1. Postępowanie karne 

2. Postępowanie cywilne 

3. Prawo karne 

4. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

5. Prawo karne skarbowe 

K3P _W17 

P7S_WG 

Student ma podstawową wiedzę z ekonomii, rachunkowości 

i informatyki w stopniu niezbędnym do monitorowania procesu 

przedsiębiorczości w aspekcie prawnym i dla rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 

1. Podstawy rachunkowo-

ści dla prawników  

2. Podstawy filozofii  

3. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

4. Podstawy socjologii  

5. Informatyka prawnicza  

6. Administracja elektro-

niczna 

UMIEJĘTNOŚCI 

K3P _U01 

P7S_UW 

 

 

 

Student potrafi w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegó-

łowego 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, posia-

da umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności naby-

tych podczas praktyki zawodowej, przy jednoczesnym dokonaniu 

krytycznej analizy obserwowanych zjawisk 

1. Podstawy rachunkowo-

ści dla prawników 

2. Podstawy socjologii 

3. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

4. Prawo administracyjne 

5. Prawo rodzinne  

6. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rze-

czowe 

7. Prawo cywilne - zobo-

wiązania                     i 

prawo spadkowe 

8. Prawo pracy 

9. Prawo karne 

10. Prawo wykroczeń 

11. Postępowanie admini-

stracyjne 



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 pu-

blicznych 

22. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

23. Prawo budowlane 

24. Prawo ochrony środo-

wiska 

25. Księgi wieczyste                                    

i hipoteka 

26. Administracyjne prawo 

gospodarcze 

27. Prawo transportowe 

28. Prawo ochrony konku-

rencji                          i 

konsumenta 

29. Rynki kapitałowe                                   

i finansowe 

30. Seminarium dyplomo-

we 

31. Prawo gospodarcze 

Unii Europejskiej  

32. Prawo samorządu tery-

torialnego 

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, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

37. Kreowanie marki oso-

bistej 

38. Odpowiedzialność 



funkcjonariusza pu-

blicznego i osoby peł-

niącej funkcję publicz-

ną 

39. Prawo karne wyko-

nawcze 

40. Praktyki zawodowe 

K3P _U02 

P7S_UW 

 

Student potrafi identyfikować, analizować przyczyny i przebieg 

wybranych procesów prawnych, posiada pogłębioną umiejętność 

posługiwania się w praktycznych zastosowaniach systemami norma-

tywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, deon-

tologicznymi) w celu rozwiązywania wybranych problemów, potrafi 

prawidłowo identyfikować, interpretować i wyjaśniać specyficzne 

dla dziedziny prawa zjawiska i procesy polityczne, społeczne, praw-

ne, ekonomiczne, oraz wzajemne relacje między zjawiskami spo-

łecznymi 

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

3. Prawo konstytucyjne 

4. Prawo finansów pu-

blicznych 

5. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

6. Zamówienia publiczne 

7. Prawo samorządu tery-

torialnego 

8. Prawo karne skarbowe 

9. Prawo własności prze-

mysłowej 

10. Prawo karne gospodar-

cze 

K3P _U03 

P7S_UW 

Student potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, posiada 

umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 

problemu i samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć w tym za-

kresie oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów 

1. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

2. Prawne podstawy za-

rządzania kryzysowego 

3. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

4. Etyka prawnicza 

K3P _U04 

P7S_UW 

Student potrafi formułować samodzielne opinie i krytycznie dobie-

rać metody w celu odnalezienia i zastosowania odpowiedniej normy 

do praktycznego rozwiązania problemu prawnego, formułować i 

testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi 

1. Prawoznawstwo 

2. Praktyczna logika 

prawnicza 

3. Prawo administracyjne 

4. Prawo rodzinne 

5. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

6. Prawo cywilne - zobo-

wiązania                     i 

prawo spadkowe 

7. Prawo pracy 

8. Prawo karne 

9. Prawo wykroczeń 

10. Postępowanie admini-

stracyjne 

11. Postępowanie cywilne 

12. Postępowanie karne 

13. Postępowanie                                        



w sprawach nieletnich 

14. Prawo celne 

15. Prawo dewizowe 

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 środo-

wiska 

23. Księgi wieczyste                                    

i hipoteka 

24. Administracyjne prawo 

gospodarcze 

25. Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych 

26. Prawo ochrony konku-

rencji                          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, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

34. Prawo medyczne 

35. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

36. Prawo karne wyko-

nawcze 

K3P _U05 

P7S_UW 

Student 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 

1. Podstawy filozofii 

2. Wychowanie fizyczne 

3. Prawa człowieka                                  

i systemy ich ochrony 

4. Dostęp do informacji 



publicznej i ochrona 

danych osobowych 

 K3P _U06 

P7S_UK 

Student 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 

1. Prawo administracyjne 

2. Prawo rodzinne 

3. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

4. Prawo cywilne - zobo-

wiązania                     i 

prawo spadkowe 

5. Prawo karne 

6. Prawo wykroczeń 

7. Postępowanie admini-

stracyjne 

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, podat-

kowych                               

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 wyko-

nawcze 

25. Praktyki zawodowe 

K3P _U07 

P7S_UW 

Student ma umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej 

pracy w zawodach prawniczych nie wymagających podjęcia aplika-

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 



cji prawniczej, potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobie-

rać dane i metody analizy, odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną do 

zastosowania w praktyce 

2. Podstawy rachunkowo-

ści dla prawników 

3. Prawo finansów pu-

blicznych 

4. Prawo handlowe 

5. Postępowanie egzeku-

cyjne 

6. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

7. Zamówienia publiczne 

8. Prawo samorządu tery-

torialnego 

9. Prawne podstawy za-

rządzania kryzysowego 

Prawo karne skarbowe 

10. Kryminalistyka 

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, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

14. Kreowanie marki oso-

bistej 

15. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

16. Prawo własności prze-

mysłowej 

17. Analiza ekonomiczno-

finansowa 

18. Windykacja należności 

19. Prawo karne gospodar-

cze  

20. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

21. Prawne aspekty wyce-

ny przedsiębiorstwa 

22. Autoprezentacja 

i wystąpienia publiczne 

23. Kreowanie marki oso-

bistej 

24. Praktyki zawodowe 



K3P _U08 

P7S_UW 

Student potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranej instytucji 

obowiązującego systemu normatywnego, stosując dostępne środki i 

metody 

1. Prawoznawstwo 

2. Praktyczna logika 

prawnicza 

3. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

4. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych  

5. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

K3P _U09 

P7S_UW 

Student potrafi samodzielnie przygotować podstawowe pisma pro-

cesowe, opinie prawne, pisemne raporty, opracowania, a także przy-

gotować wypowiedzi ustne dla podjęcia podstawowych czynności w 

procesie administracyjnym, cywilnym lub karnym, a także w róż-

nych sektorach związanych z działalnością gospodarczą, potrafi 

formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody ana-

lizy 

1. Język obcy 

2. Prawo administracyjne 

3. Prawo rodzinne 

4. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

5. Prawo cywilne - zobo-

wiązania                     i 

prawo spadkowe 

6. Prawo pracy 

7. Prawo karne 

8. Prawo wykroczeń 

9. Postępowanie admini-

stracyjne 

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 elektro-

niczna 

18. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

19. Zajęcia do wyboru 

w języku obcym 

o tematyce związanej z 

kierunkiem studiów 

20. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 



21. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

22. Kadry i płace 

23. Wykłady tematyczne                       

w języku obcym zwią-

zane                           z 

kształceniem specjal-

nościowym 

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, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

28. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

29. Kreowanie marki oso-

bistej 

30. Analiza ekonomiczno-

finansowa 

31. Prawo karne gospodar-

cze 

32. Podstawy rachunkowo-

ści zarządczej 

33. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

34. Prawne aspekty wyce-

ny przedsiębiorstwa 

35. Prawo karne wyko-

nawcze 

36. Praktyki zawodowe 

 

 

K3P_U10 

P7S_UU 

 

Student ma umiejętności samodzielnego uczenia się, poszerzania 

własnej wiedzy, z wykorzystaniem nowoczesnej techniki i technolo-

gii 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 

1. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

2. Informatyka prawnicza 

3. Prawo handlowe 

4. Administracja elektro-

niczna 

5. Autoprezentacja 

i wystąpienia publiczne 



6. Kreowanie marki oso-

bistej 

7. Język obcy 

K3P_U11 

P7S_UK 

ma umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych, zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, także w zakresie języka specjali-

stycznego, zawodowego 

1. Język obcy 

2. Zajęcia do wyboru 

w języku obcym 

o tematyce związanej z 

kierunkiem studiów 

3. Wykłady tematyczne                       

w języku obcym zwią-

zane                           z 

kształceniem specjal-

nościowym 

K3P _U12 

P7S_UW 

Student 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 

2. Zajęcia do wyboru 

w języku obcym 

o tematyce związanej z 

kierunkiem studiów 

3. Wykłady tematyczne                       

w języku obcym zwią-

zane                           z 

kształceniem specjal-

nościowym 

K3P _U13 

P7S_UW 

 

Student 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 

1. Historia doktryn poli-

tycznych                     i 

prawnych 

2. Ochrona własności 

intelektualnej 

3. Instytucje prawne Unii 

Europejskiej 

4. Prawo konstytucyjne 

5. Postępowanie admini-

stracyjne 

6. Postępowanie cywilne 

7. Postępowanie karne 

8. Postępowanie                                        

w sprawach nieletnich 

9. Postępowanie egzeku-

cyjne 

10. Seminarium dyplomo-

we  

11. Negocjacje w biznesie 

12. Wykłady tematyczne                       

w języku obcym zwią-

zane                           z 

kształceniem specjal-

nościowym 

13. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

14. Mediacje i negocjacje 



15. Zarządzanie konfliktem  

w grupie 

16. Windykacja należności 

17. Prawo karne wyko-

nawcze 

K3P _U14 

P7S_UO 

 

Student potrafi planować własne badania, ma umiejętność kierowa-

nia pracą zespołu potrafi samodzielnie formułować problemy ba-

dawcze, potrafi krytycznie dobierać dane i metody oraz narzędzia 

badawcze do krytycznej analizy w obrębie nauk społecznych, w 

prawoznawstwie 

1. Tworzenie                                           

i stosowanie prawa 

2. Kryminalistyka 

3. Prawne aspekty wyce-

ny przedsiębiorstwa 

4. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

5. Seminarium 

K3P _U15 

P7_UU 

Student potrafi samodzielnie zakwalifikować prawne podstawowe 

zdarzenia faktyczne na podstawie obowiązującego prawa, potrafi 

tworzyć podstawowe przepisy prawa wraz z ich aksjologicznym i 

prakseologicznym uzasadnieniem 

1. Tworzenie i stosowanie 

prawa 

2. Prawoznawstwo 

3. Metodologia pracy 

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 

4. Prawne aspekty wyce-

ny przedsiębiorstwa 

5. Mediacje i negocjacje 

6. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

7. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

cywilnych 

8. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podat-

kowych 

i gospodarczych 

9. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

10. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K3P _K01 

P7S_KK 

Student jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny odbieranej 

informacji, krytycznej oceny dorobku w obrębie dyscyplin prawa, 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy  

1. Historia doktryn poli-

tycznych                     i 

prawnych  

2. Prawo konstytucyjne 

3. Prawa człowieka                                  

i systemy ich ochrony 

4. Prawo celne 



5. Prawo dewizowe 

6. Prawo energetyczne 

7. Prawo geologiczne                               

i górnicze  

8. Prawo podatkowe 

9. Prawo bankowe 

10. Prawo budowlane 

11. Prawo ochrony środo-

wiska 

12. Księgi wieczyste                                    

i hipoteka 

13. Administracyjne prawo 

gospodarcze 

14. Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych 

15. Administracja elektro-

niczna 

16. Prawo transportowe 

17. Prawo ochrony konku-

rencji                          i 

konsumenta 

18. Rynki kapitałowe                                   

i finansowe 

19. Seminarium dyplomo-

we 

20. Prawo Internetu 

21. Prawo gospodarcze 

Unii Europejskiej 

22. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

23. Prawo medyczne 

24. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

K3P _K02 

P7S_KK 

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, ma 

świadomość zmienności w obrębie systemu prawa i konieczności 

ciągłego zdobywania wiedzy 

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Podstawy rachunkowo-

ści 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 

14. Prawo geologiczne                               

i górnicze 



15. Prawo finansów pu-

blicznych 

16. Prawo handlowe 

17. Prawo budowlane 

18. Prawo ochrony środo-

wiska 

19. Księgi wieczyste                                    

i hipoteka 

20. Administracyjne prawo 

gospodarcze 

21. Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych 

22. Postępowanie egzeku-

cyjne 

23. Administracja elektro-

niczna 

24. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

25. Prawo ochrony konku-

rencji                          i 

konsumenta 

26. Zajęcia do wyboru 

w języku obcym 

o tematyce związanej z 

kierunkiem studiów 

27. Seminarium dyplomo-

we 

28. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

29. Zamówienia publiczne 

30. Prawo samorządu tery-

torialnego 

31. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

32. Kadry i płace 

33. Prawo karne skarbowe 

34. Wykłady tematyczne                       

w języku obcym zwią-

zane                           z 

kształceniem specjal-

nościowym 

35. Kryminalistyka 

36. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

37. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

38. Prawo własności prze-

mysłowej 

39. Analiza ekonomiczno-

finansowa 

40. Prawo karne gospodar-



cze 

41. Podstawy rachunkowo-

ści  

42. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza pu-

blicznego i osoby peł-

niącej funkcję publicz-

ną 

K3P _K03 

P7S_KK 

Student jest gotów do uznawania znaczenia umiejętności kognityw-

nych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

1. Podstawy filozofii 

2. Podstawy rachunkowo-

ści dla prawników 

3. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

4. Informatyka prawnicza 

5. Prawoznawstwo 

6. Praktyczna logika 

prawnicza 

7. Prawo energetyczne 

8. Kreowanie marki oso-

bistej 

9. Zarządzanie konfliktem  

w grupie 

K3P _K04 

P7S_KO 

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębior-

czy, kreatywny i innowacyjny, do wypełniania zobowiązań społecz-

nych i zawodowych, do organizowania i uczestniczenia w przygo-

towaniu projektów społecznych 

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Podstawy socjologii 

3. Prawo geologiczne                               

i górnicze 

4. Prawo handlowe 

5. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

6. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

7. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

8. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

9. Kreowanie marki oso-

bistej 

10. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

11. Analiza ekonomiczno-

finansowa 

12. Windykacja należności 

13. Podstawy rachunkowo-

ści zarządczej 

14. Prawne aspekty wyce-

ny przedsiębiorstwa 

K3P _K05 

P7S_KR 

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

samodzielnego planowania i działania na rzecz własnego rozwoju, 

1. Ochrona własności 

intelektualnej  



 odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub przez innych zadania, do rozwijania własnego dorobku 

zawodowego i podtrzymywania etosu zawodu, w tym do przestrze-

gania i rozwijania zasad etyki zawodowej 

2. Prawo administracyjne 

3. Prawo rodzinne 

4. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

5. Prawo cywilne - zobo-

wiązania                     i 

prawo spadkowe 

6. Prawo pracy  

7. Prawo karne  

8. Prawo wykroczeń 

9. Postępowanie admini-

stracyjne 

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 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podat-

kowych                               

i gospodarczych 

24. Kreowanie marki oso-

bistej  

25. Mediacje i negocjacje 

26. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

27. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

28. Metodologia pracy                     

w organach wymiaru 

sprawiedliwości 



29. Prawo karne wyko-

nawcze 

30. Praktyki zawodowe 

K3P _K06 

P7S_KR 

Student posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonal-

nej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji 

prawnych, potrafi przedstawić sposoby prawnego rozwiązania do-

wolnego konfliktu społecznego 

1. Negocjacje w biznesie 

2. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

3. Mediacje i negocjacje 

4. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

5. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

6. Windykacja należności 

K3P _K07 

P7S_KR 

Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie prawa i nauk 

prawnych 

1. Tworzenie                                           

i stosowanie prawa 

2. Prawo finansów pu-

blicznych  

3. Zamówienia publiczne  

4. Prawo samorządu tery-

torialnego 

5. Prawo karne gospodar-

cze 

6. Prawo Internetu 

7. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

8. Prawo gospodarcze 

Unii Europejskiej 

9. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

10. Rynki kapitałowe 

i finansowe 

11. Prawo podatkowe 

12. Prawo bankowe 

K3P _K08 

P7S_KR 

Student 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. Etyka prawnicza 

3. Prawo ochrony konku-

rencji i konsumenta 

4. Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 

5. Podstawy psychologii 

w biznesie 

6. Prawo własności prze-

mysłowej 

7. Mediacje i negocjacje 

8. Zarządzanie konfliktem 

w grupie 

K3P _K09 

P7S_KR 

Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania  

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Podstawy rachunkowo-



ści dla prawników 

3. Prawne aspekty opty-

malizacji działalności 

gospodarczej 

4. Kreowanie marki oso-

bistej 

5. Prawne aspekty wyce-

ny przedsiębiorstwa 

6. Prawo własności prze-

mysłowej 

 

  



 

ZAJĘCIA I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

     Obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022 
 

 

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 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji 

i oceniania efektów uczenia się 
Treści programowe 

Podstawy 

filozofii 

K3P_W17 P7S_WG  

K3P_U05 P7S_UW  

K3P_U07 P7S_UW  

K3P_K03 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny prowadzony w formie 

konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 

line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Filozofia w aspekcie historycznym, filo-

zofia prawa, status metodologiczny teorii 

a status metodologiczny filozofii prawa. 

Filozoficzno-prawne spory wokół poję-

cia prawa i jego obowiązywania. Pod-

stawy legitymizacji porządku prawnego. 

Historia dok-

tryn politycz-

nych 

i prawnych 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W12 P7S_WG 

P7S_WK 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) pro-

wadzony w formie konwencjonalnej 

lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Demokracja i jej krytycy, Rzym, rozwój 

doktryny chrześcijańskiej średniowiecza, 

idee odrodzenia, pozytywizm, rozwój 

doktryny liberalnej w XIX w., narodzi-

ny i rozwój nacjonalizmu i rozwój socja-

lizmu; myśl anarchistyczna i utopijna 

w XIX w.; autorytaryzm i główne kie-

runki myśli politycznej po II wojnie 

światowej. 



Podstawy 

ekonomii 

dla prawników 

K3P_W13 P7S_WG  

K3P_W17 P7S_WG  

K3P_U02 P7S_UW  

K3P_U07 P7S_UW  

K3P_K02 P7S_KK  

K3P_K04 P7S_KO  

K3P_K09 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) pro-

wadzony w formie konwencjonalnej 

lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wyko-

rzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 studium przypadku; 

 dyskusja. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Ekonomia – nauka jako gospodarowanie, 

gospodarka podstawy decyzji ekono-

micznych konsumenta, popyt, podstawy 

decyzji ekonomicznych producenta. Ra-

chunek dochodu narodowego, determi-

nanty dochodu narodowego, popyt glo-

balny, inflacja, bezrobocie. 

Podstawy 

rachunkowości 

dla prawników 

K3P_W09 P7S_WK  

K3P_W17 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U07 P7S_UW  

K3P_K02 P7S_KK  

K3P_K03 P7S_KK 

K3P_K09 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny, prowa-

dzony w formie konwencjonalnej lub 

zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda projektu; 

 studium przypadku. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Istota rachunkowości i jej funkcje.  

Rachunkowość jako system informacyj-

ny. Podstawy prawne polskiej rachunko-

wości a podstawy metodologiczne ra-

chunkowości. 

 

Podstawy 

socjologii 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_W17 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny, prowa-

dzony w formie konwencjonalnej lub 

zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Rodowód socjologii i jej współczesne 

dziedzictwo. Etapy instytucjonalizacji 

socjologii jako odrębnej dziedziny wie-

dzy. Naukowy charakter socjologii. Pod-

stawowe funkcje wiedzy socjologicznej. 

Metodologia 

badań 

K3P_W01 P7S_WG  

K3P_W02 P7S_WG  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) pro-

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

Metodologia badań ogólna i szczegółowa, 

wiedza potoczna, wiedza naukowa, zada-



w naukach 

społecznych 

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_W08 P7S_WK  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U10 P7S_UU  

K3P_K03 P7S_KK 

wadzony w formie konwencjonalnej 

lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

nia metodologii, metodologia socjologicz-

na. 

Ochrona wła-

sności intelek-

tualnej 

K3P_W08 P7S_WK 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K05 P7S_KR 

K3P_K08 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) pro-

wadzony w formie konwencjonalnej 

lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Dobra osobiste. Domena publiczna 

i domena prywatna. Prawa autorskie- 

dualistyczny model. Ochrona praw po-

krewnych, plagiat. Prawo własności prze-

mysłowej. 

Instytucje 

prawne Unii 

Europejskiej 

K3P_W06 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_U13 P7S_UW 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny prowa-

dzony w formie konwencjonalnej lub 

zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zasady funkcjonowania systemu instytu-

cjonalnego UE.   

 

Informatyka 

prawnicza 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W17 P7S_WG 

K3P_U10 P7S_UU 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K03 P7S_KK 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wyko-

rzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 gry symulacyjne. 

prowadzony w formie konwencjonal-

nej lub zdalnie, np. on line, 

 Przygotowanie projektu; 

 Przygotowanie prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Tworzenie i funkcjonowanie systemów 

informacji prawnej jako narzędzi wspo-

magających pracę studentów,  prawników, 

sędziów oraz administrację publiczną. 

Język obcy – 

do wyboru: 

język angiel-

ski, niemiecki, 

rosyjski, fran-

cuski 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U12 P7S_UW 

K3P_U11 P7S_UK 

K3P_K02 P7S_KK 

 

Lektorat prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on line 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wyko-

rzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 Ustny sprawdzian wiedzy; 

 Przygotowanie projektu; 

 Przygotowanie prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta . 

 



 gry symulacyjne; 

 opowiadanie; 

 drama. 

Wychowanie 

fizyczne 

K3P_U05 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

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 ocenia-

nia efektów uczenia się 
Treści programowe 

Prawoznawstwo 

K3P_K03 P7S_KK 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W03 P7S_WG 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U08 P7S_UW 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Budowa systemu prawa w Polsce. 

Norma prawna a norma postępowania. 

Rodzaje norm, rodzaje przepisów praw-

nych. Reguły kolizyjne i zakres zastoso-

wania norm, Wykładnia prawa. 

Tworzenie 

i stosowanie 

prawa 

K3P_W06 P7S_WG 

K3P_U14 P7S_UO 

K3P_U15 P7S_UU 

K3P_K07 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny pro-

wadzony w formie konwencjonal-

nej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

Zasady prawidłowej legislacji, zasady 

techniki prawodawczej, ich rola 

w wykładni prawa. Istota procesu stano-

wienia i stosowania prawa. 



 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

studenta. 

Praktyczna 

logika prawni-

cza 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U08 P7S_UW 

K3P_K03 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny pro-

wadzony w formie konwencjonal-

nej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Nazwy, pojęcia, definicje. Rekonstrukcja 

wnioskowań i ich zamiana na funkcje, 

błędy we wnioskowaniach, argumentacja 

prawnicza. 

Prawo konsty-

tucyjne 

K3P_W04 P7S_WG  

K3P_W07 P7S_WG  

K3P_W16 P7S_WG  

K3P_U02 P7S_UW  

K3P_U13 P7S_UW  

K3P_K01 P7S_KK  

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Przedmiot, charakter i źródła prawa kon-

stytucyjnego. Nauka o konstytucji. Pod-

stawowe zasady ustrojowe Rzeczypospo-

litej Polskiej. 

 



 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; tzw. burza mó-

zgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Prawa człowie-

ka i systemy ich 

ochrony 

K3P_W06 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U05 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Pojęcie praw człowieka, zakresu ich regu-

lacji w prawie krajowym 

i międzynarodowym, przesłanek i zakresu 

dopuszczalnych ograniczeń, znaczenie 

Trybunału Praw Człowieka, Trybunał 

Sprawiedliwości UE, Trybunał  

 

Prawo admini-

stracyjne 

K3P_W01 P7S_WG  

K3P_W02 P7S_WG  

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U06 P7S_UK  

K3P_U09 P7S_UW  

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawy wiedzy o regułach prawnych 

organizacji i funkcjonowaniu administra-

cji publicznej. Istota stosunku administra-

cyjno-prawnego. Systematyka form praw-

nych działania administracji. Kontrola 

administracji publicznej. 

Prawo rodzinne 

K3P_W01 P7S_WG  

K3P_W02 P7S_WG  

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

Koncepcje i zasady, prawa rodzinnego 

i prawa socjalnego: 

małżeństwo: ślub, przeszkody małżeńskie, 

małżeńskie stosunki własności, separacja. 



K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW  

K3P_K05 P7S_KR 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

rozwód, warunki rozwodu, skutki prawne 

rozwodu. 

pochodzenie dziecka: domniemanie ojco-

stwa, uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa, 

opieka i kuratela: ubezwłasnowolnienie, 

obowiązki opiekuna, rodzaje kurateli; 

władza rodzicielska, postępowanie sądo-

we w sprawach rodzinnych i opieki nad 

dzieckiem. 

Prawo cywilne - 

część ogólna 

i prawo rze-

czowe 

K3P_W01 P7S_WG  

K3P_W02 P7S_WG  

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U06 P7S_UK  

K3P_U09 P7S_UW  

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Źródła, systematyka i zasady prawa cy-

wilnego, stosunek cywilnoprawny,  

prawo podmiotowe i przedmiotowe, 

przedmiot stosunku cywilnoprawnego,  

czynności prawne i inne zdarzenia cywil-

noprawne, forma oświadczenia woli, wy-

kładnia oświadczeń woli. 

Prawo cywilne - 

zobowiązania 

i prawo spad-

kowe 

K3P_W01 P7S_WG  

K3P_W02 P7S_WG  

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U06 P7S_UK  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

Źródła zobowiązania (wynikające 

z czynności prawnej i z ustawy, bezpod-

stawne wzbogacenie, delikty, wykonanie, 

niewykonanie  i naruszenie zobowiąza-

nia.  Podstawowe instytucje z zakresu 

prawa spadkowego. 



K3P_U09 P7S_UW  

K3P_K05 P7S_KR 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

studenta. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. 

Prawo pracy 

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_W07 P7S_WG  

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U09 P7S_UW  

K3P_K02 P7S_KK  

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Instytucje polskiego prawa pracy 

w kontekście międzynarodowego prawa 

pracy i prawa Unii Europejskiej. 

Cechy charakterystyczne stosunku pracy, 

pojęcie pracodawcy i pracownika, obo-

wiązki stron stosunku pracy,  

Roszczenia ze stosunku pracy. 

Prawo rzymskie 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_W12 P7S_WG 

P7S_WK 

K3P_U07 P7S_UW 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

czyli prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu 

się europejskiej kultury prawnej. Zasady 

prawne i łacińskie paremie.  

Instytucje procesu rzymskiego prawa 

osobowego, rodzinnego, rzeczowego. 

Pojęcie rzeczy, posiadanie a własność, 

prawa na rzeczy cudzej. 

Prawo karne K3P_W01 P7S_WG  Wykład:  Egzamin pisemny; Wina, przestępstwo, kara, zasady 



K3P_W02 P7S_WG  

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U06 P7S_UK  

K3P_U09 P7S_UW  

K3P_K05 P7S_KR 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

i przesłanki odpowiedzialności karnej, 

okoliczności wyłączające odpowiedzial-

ność karną rodzaje przestępstw i kategorie 

odpowiedzialności karnej. Charakterysty-

ka wybranych kategorii rodzajowych 

przestępstw. 

Prawo wykro-

czeń 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Wina, kara  za wykroczenie , okoliczności 

wyłączające odpowiedzialność karną, 

rodzaje wykroczeń i kategorie odpowie-

dzialności, charakterystyka wybranych 

kategorii rodzajowych wykroczeń. 

Postępowanie 

administracyjne 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Postępowania administracyjne: zasady, 

strony,  podmioty, uczestnicy, przebieg, 

skutek;   

decyzja administracyjna,  postępowanie 

odwoławcze i egzekucyjne,  kontrolne. 

 



 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Postępowanie 

cywilne 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zasady  w sądowym postępowaniu cywil-

nym, pojęcie, rodzaje i funkcje postępo-

wania cywilnego; źródła prawa proceso-

wego przesłanki procesowe; zakres 

ochrony prawnej w sądowym postępowa-

niu cywilnym – dopuszczalność drogi 

sądowej i stosunek do innych postępowań 

przed organami państwa;  

podmioty postępowania cywilnego – sąd, 

strony i uczestnicy postępowania oraz 

inne podmioty; przedmiot postępowania 

cywilnego;  

czynności procesowe i koszty postępowa-

nia; postępowanie przed sądem I instancji, 

orzeczenia sądowe – wyroki, nakazy za-

płaty i postanowienia; środki zaskarżenia 

– zwyczajne i nadzwyczajne. 

Postępowanie 

karne 

K3P_W01 P7S_WG  

K3P_W02 P7S_WG  

K3P_W05 P7S_WG  

K3P_U01 P7S_UW  

K3P_U04 P7S_UW  

K3P_U06 P7S_UK  

K3P_U09 P7S_UW  

K3P_U13 P7S_UW  

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zasady procesu karnego, przesłanki pro-

cesu karnego, etapy  i cele procesu karne-

go, dochodzenie, śledztwo postępowanie 

przed sądem,  strony i organy prowadzące 

proces karny, biegły w procesie karnym . 

Postępowanie przed sądem I i II instancji. 



 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Postępowanie 

w sprawach 

nieletnich 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu 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. 

Przyczyny zjawiska przestępczości 

i demoralizacji dzieci i młodzieży. Ustawa 

o postępowaniu w sprawach nielet-

nich, podmiotowy i przedmiotowy zakres 

regulacji oraz cechująca ją filozofia po-

stępowania z nieletnimi ukierunkowana 

na przeciwdziałanie demoralizacji 

i przestępczości nieletnich oraz dobro 

nieletniego. 

 

 

 

 

 

Zajęcia kształcenia kierunkowego: 

Nazwa zajęć 
Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji 

i oceniania efektów uczenia się 
Treści programowe 

Prawo celne 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Prawo celne a polityka celna państwa; 

międzynarodowe, wspólnotowe i polskie 

prawo celne. 

Procedury celne. 

UE jako unia celna. 

Prawo dewizowe 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny lub 

zdanie, np.on line 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

Podstawowe i uzupełniające pojęcia pra-

wa dewizowego. 

Funkcje prawa dewizowego. 

Zasady dokonywania obrotu dewizowego. 

Zwyczajne i nadzwyczajne ograniczenia 

dewizowe. 



K3P_K02 P7S_KK studenta.  

Prawo energe-

tyczne 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K03 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowa terminologia: przesył, dys-

trybucja, obrót, sieci przesyłowe, przed-

siębiorstwo energetyczne, przedsiębior-

stwo zintegrowane pionowo, regulacja, 

bezpieczeństwo energetyczne, dostarcza-

nie paliw i energii, polityka energetyczna, 

gospodarka paliwami i energią, koncesje 

i taryfy, kary pieniężne. 

Prawo geologicz-

ne i górnicze 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

0Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawy prawne działalności górniczej 

i geologicznej w RP, zasady odpowie-

dzialności za szkody, podstawy norma-

tywne wydobywania kopalin i obrotu 

nimi, koncesje. 

Prawo podatkowe K3P_W01 P7S_WG Wykład:  Egzamin pisemny; Podstawowe zasady podatku  w ordynacji 



K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K05 P7S_KR 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

podatkowej, formy opodatkowania do-

chodów,  przedmiot i formy opodatkowa-

nia podatkiem PIT, zasady opodatkowania 

akcyzą, ewidencja  i rozliczenia dla po-

trzeb podatku VAT. 

 

Prawo bankowe 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Publiczne prawo bankowe, 

a w szczególności źródła i zakres prawa 

bankowego, charakterystyka banku 

i czynności bankowych, cel i zadania 

banku centralnego, model nadzoru ban-

kowego, cele nadzoru bankowego, zakres 

kompetencji Komisji Nadzoru Finanso-

wego oraz europejskiego nadzoru banko-

wego, system gwarantowania depozytów 

bankowych 

 

Prawo finansów 

publicznych 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

Finanse publiczne jako złożona kategoria 

ekonomiczno-prawna, polityka finansowa, 

system prawno-finansowy, stosunki finan-



K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K07 P7S_KR 

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

sowe, zasady gospodarki finansowej jed-

nostek sektora finansów publicznych. 

Budżet jako publiczny, podstawowy plan 

finansowy państwa. 

Państwowy dług publiczny. 

 

Prawo handlowe 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U10 P7S_UU 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

  

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Prawo spółek handlowych, prawo upadło-

ściowe i restukturyzacyjne, prawa papie-

rów wartościowych oraz prawo rynku 

kapitałowego, prawo umów handlowych. 

Prawo upadło-

ściowe 

i restrukturyzacyj

ne 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

Przesłanki wszczęcia postępowania upa-

dłościowego lub restrukturyzacyjnego, 

Skutki ogłoszenia upadłości,  

Zaspokojenie wierzycieli, przyjęcie ukła-



K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

du oraz jego skutki. 

Prawo budowlane 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Istota, charakterystyka i źródła prawa 

budowlanego. 

Interesy indywidualne i interesy publiczne 

a administracyjnoprawna reglamentacja 

procesów budowlanych. 

Granice zasady wolności zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 

Prawo ochrony 

środowiska 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Regulacje prawne w treści  ustaw  

w obszarze środowiska naturalnego. 

Procedura pozyskiwania decyzji 

i pozwoleń niezbędnych na etapie realiza-

cji oraz eksploatacji dowolnego przedsię-

wzięcia. 

Księgi wieczyste 

i hipoteka 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowe cele i funkcja ksiąg wieczys-

tych. Zasady systemu ksiąg wieczystych. 

Podstawowe pojęcia definicyjne. Prawa i 

roszczenia podlegające ujawnieniu w 

księdze wieczystej. Pojęcie hipoteki i jej 

istota. 

Administracyjne 

prawo gospodar-

cze 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Nadzór Państwa nad przedsiębiorcami 

oraz procesami gospodarczymi; kształto-

wanie stosunków własnościowych środ-

ków produkcji przez Państwo; działalność 

gospodarcza samorządu terytorialnego 

/gospodarka komunalna/; samorząd go-

spodarczy i zawodowy. 



 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Prawo ubezpie-

czeń gospodar-

czych 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

System ubezpieczeń gospodarczych 

w Polsce zasady odpowiedzialności ubez-

pieczeniowej. Omówienie podstawowych 

rodzajów ubezpieczeń - ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpie-

czenia na życie. 

Postępowanie 

egzekucyjne 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K11 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Problematyka zabezpieczenia i egzekucji 

praw i roszczeń w postępowaniu cywil-

nym i w sprawach administracyjnych, 

rodzaje i sposoby zabezpieczenia 

i egzekucji, prawa i obowiązki podmiotów 

uczestniczących w postępowaniu zabez-

pieczającym i egzekucyjnym. 



 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Administracja 

elektroniczna 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_W17 P7S_WG 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U10 P7S_UU 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Metody i narzędzia informatyczne wyko-

rzystywane w administracji publicznej, w 

tym służące do komunikacji elektronicz-

nej oraz do pozyskania informacji. 

 

Etyka prawnicza 

K3P_W03 P7S_WG 

K3P_W04 P7S_WG 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_W14 P7S_WG 

K3P_U03 P7S_UW 

K3P_K11 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowe pojęcia etyki, tradycje etyki 

prawniczej, status zawodów prawniczych 

jako zawodów zaufania publicznego oraz 

etyka zawodowa poszczególnych zawo-

dów prawniczych. 

Prawo transpor-

towe 

K3P_W03 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowe instytucje prawa przewozo-

wego i transportowego,  w zakresie prze-

wozu przesyłek i osób, mienia -  jako 

jednej z części prawa cywilnego. 

Prawne aspekty 

optymalizacji 

działalności go-

spodarczej 

K3P_W03 P7S_WG 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W13 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K09 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zgodnie z kartą przedmiotu 



Prawo ochrony 

konkurencji 

i konsumenta 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta . 

 

 

 

 

 

 

Kluczowe problemy prawa ochrony kon-

kurencji i konsumentów. Zakaz praktyk 

ograniczających konkurencję. Postępowa-

nie w sprawach ochrony konkurencji i 

konsumentów. 

Zajęcia do wybo-

ru w języku ob-

cym o tematyce 

związanej 

z kierunkiem 

studiów 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U12 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na wy-

korzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 

 gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zgodnie z kartą przedmiotu 

Rynki kapitałowe 

i finansowe 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwencjo-

nalnej lub zdalnie, np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wybo-

ru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Prawne zasady funkcjonowania rynko-

wego systemu finansowego, produkty 

finansowe i ryzyko jakie niosą dla inwe-

storów. 

 

 

 

Zajęcia kształcenia specjalnościowego: 



Nazwa zajęć 
Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji i oceniania 

efektów uczenia się 
Treści programowe 

Seminarium dy-

plomowe 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K02 P7S_KK 

Seminarium: 

 metoda problemowa; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja. 

 Zaliczenie na ocenę; 

  Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

 

Prawne podstawy 

procesu inwesty-

cyjnego 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U03 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U15 P7S_UU 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

 

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 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. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowe akty prawne, które regulują 

przebieg procesu inwestycyjnego, etapy 

procesu inwestycyjnego, środowiskowe 

uwarunkowania realizacji inwestycji. 

Prawo Internetu 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W08 P7S_WK 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do 

wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowe akty prawne, które regulują 

przebieg korzystania z szeroko pojętych 

systemów informatycznych. Internet 

z punktu widzenia prawa ochrony konku-

rencji i konsumentów oraz prawa teleko-

munikacyjnego. 



 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 

 gry symulacyjne. 

Prawo gospodar-

cze Unii Europej-

skiej 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

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. 

Pojęcie prawa gospodarczego Unii Euro-

pejskiej. 

Zasady konstytucyjne prawa gospodar-

czego Unii Europejskiej. Rynek we-

wnętrzny (wspólny rynek). 

Swoboda przepływu towarów. Unijne 

prawo celne. Wspólna polityka handlowa. 

Swoboda przepływu pracowników. Swo-

boda prowadzenia działalności gospodar-

czej. 

Zamówienia pu-

bliczne 

  

K3P_W04 P7S_WG 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu,  

Przepisy prawa wspólnotowego oraz 

przepisy ustawy - prawo zamówień pu-

blicznych. Regulacje w zakresie zamó-

wień publicznych. 



K3P_K07 P7S_KR 

K3P_K11 P7S_KR 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Prawo samorządu 

terytorialnego 

 

K3P_W04 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K07 P7S_KR 

K3P_K11 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do 

wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Podstawowe zasady działalności prawo-

dawczej organów jednostek samorządu 

terytorialnego, m.in. projektów, statutu, 

regulaminu organizacyjnego, aparatu po-

mocniczego, uchwał w sprawie wyboru 

organów wykonawczych. 

Prawno-

ekonomiczne 

aspekty projek-

tów 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

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. 

Regulacje prawne w zakresie zamówień  

projektów, zasady  efektywnego,  ekono-

micznego  realizowania  projektów.   



 gry symulacyjne. 

Negocjacje 

w biznesie 

 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

K3P_K06 P7S_KR 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 drama; 

 gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Diagnozowanie przyczyn powstawania 

konfliktów, typy konfliktów, sposoby ich 

rozwiązywania, skuteczne metody komu-

nikacji interpersonalnej w negocjacjach. 

Prawne podstawy 

zarządzania kry-

zysowego 

 

K3P_W04 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U03 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

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. 

Istota i podstawy prawne systemu zarzą-

dzania kryzysowego. Stany nadzwyczaj-

ne: stan klęski żywiołowej, stan wyjątko-

wy, stan wojenny. Zagrożenia kryzysowe 

o charakterze niemilitarnym: katastrofy 

naturalne, awarie techniczne, niepokoje 

społeczne oraz zdarzenia terrorystyczne. 

Zarządzanie w ujęciu kryzysowym.  

Kadry i płace 

 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

Regulacje prawne stosunku pracy a także 

praw i obowiązków zarówno pracodawcy 

jak i pracownika, wynagradzania pracow-



K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K05 P7S_KR 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 projektu,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

nika, zarządzania personelem pracowni-

czym. 

Prawo karne 

skarbowe 

 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W04 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K05 P7S_KR 

K3P_K08 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

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. 

Źródła i zasady prawa karnego skarbowe-

go i kolizja ustaw w czasie i zasady jurys-

dykcji w sprawach karnych skarbowych. 

Podmiot odpowiedzialności karnej skar-

bowej. Rodzaje odpowiedzialności za 

przestępstwa i wykroczenia skarbowe ze 

szczególnym uwzględnieniem podstaw 

zaniechania ukarania sprawcy. 

Wykłady tema-

tyczne w języku 

obcym związane 

z kształceniem 

specjalnościo-

wym 

 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U12 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do 

wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

 

Kryminalistyka 

 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W03 P7S_WG 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny), 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

Kryminalistyka i jej kategorie. 7 złotych 

pytań i drogi odpowiedzi na nie: Czynno-



K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U14 P7S_UO 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K08 P7S_KR 

 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. 

 Test wiedzy  

(jeden z powyższych do 

wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

ści operacyjno-rozpoznawcze. Oględziny. 

Pobieranie materiału porównawczego. 

Biegli/ekspertyzy kryminalistyczne. Eks-

peryment. Okazanie. Przesłuchanie. 

Szczególne formy przesłuchania. Nie-

konwencjonalne metody śledcze. Pomyłki 

sądowe. 

Dostęp do infor-

macji publicznej 

i ochrona danych 

 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U05 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 

prowadzony w formie konwen-

cjonalnej lub zdalnie, np. on li-

ne); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 

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. 

Zasady prawne pozyskiwania 

i wykorzystania dostępu do informacji 

uregulowanego  w ustawie o dostępie  do 

informacji  publicznej,  a  także  związa-

nych z ochroną danych osobowych oraz z 

ochroną informacji niejawnych  

zasady funkcjonowania podstawowych 

instytucji w tym zakresie. Podstawa nor-

matywna prawa do informacji publicznej. 

Sporządzanie 

pism proceso-

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

Sporządzanie pism procesowych i opinii 

prawnych w sprawach administracyjnych. 



wych i opinii 

prawnych w 

sprawach admini-

stracyjnych 

 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

 

Sporządzanie 

pism proceso-

wych i opinii 

prawnych w 

sprawach cywil-

nych 

 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Sporządzanie pism procesowych i opinii 

prawnych w sprawach cywilnych. Metody 

sporządzania pism procesowych i opinii 

prawnych. 

 

 

Sporządzanie 

pism proceso-

wych i opinii 

prawnych w 

sprawach finan-

sowych, podat-

kowych 

i gospodarczych 

 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Sporządzanie pism procesowych i opinii 

prawnych w sprawach finansowych, po-

datkowych i gospodarczych. 

Metody sporządzania pism procesowych 

i opinii prawnych . 

 

Autoprezentacja 

i wystąpienia 

publiczne 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K06 P7S_KR 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji, 

 eseju,  

Metody i taktyki oddziaływania na roz-

mówców, słuchaczy, widzów, rozpozna-

wanie i eksplikacja zjawisk interpersonal-

nych, kształtowanie własnego wizerunku. 



 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 drama; 

 opowiadanie. 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Kreowanie marki 

K3P_W14 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K03 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K05 P7S_KR 

K3P_K09 P7S_KR 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 drama; 

 opowiadanie; 

 gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji,  

 eseju, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Kategoria marki – definicja i funkcje. 

Interdyscyplinarny charakter i podstawy 

zarządzania marką. Podstawowe strategie 

tworzenia marki. Elementy psychologii 

zachowań człowieka w procesie budowa-

nia wizerunku i marki. 

Mediacje 

i negocjacje 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K05 P7S_KR 

K3P_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; 

 drama; 

 gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji,  

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Konflikt w procesie mediacji i negocjacji. 

Tradycyjne i współczesne sposoby roz-

wiązywania konfliktów. 

Modele zarządzania konfliktem: 

- style rozwiązywania konfliktów (auto-

diagnoza), 

- zastosowanie stylów rozwiązywania 

konfliktów. 

 

Zarządzanie kon-

fliktem w grupie 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W11 P7S_WG 

K3P_U03 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U13 P7S_UW 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji,  

Poznanie i wskazanie czynników powodu-

jących występowanie sytuacji konflikto-

wych w grupie, poznanie własnych reakcji 

i zachowań w sytuacjach konfliktowych. 

Metody w jaki sposób asertywnie 



K3P_K03 P7S_KK 

K3P_K05 P7S_KR 

K3P_K06 P7S_KR 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 drama; 

 gry symulacyjne. 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

i rozwojowo wykorzystać konflikt 

w kontaktach interpersonalnych. 

Przyczyny konfliktów – czynniki znie-

kształcające postrzeganie przyczyny kon-

fliktu. 

Prawo medyczne 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_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. 

  

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Prawa pacjenta. Zdarzenie niepożądane 

a błąd medyczny, tajemnica zawodowa, 

dokumentacja medyczna, rodzaje odpo-

wiedzialności za naruszenie praw pacjen-

ta. 

Prawo zabezpie-

czenia społecz-

nego 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U04 P7S_UW 

K3P_K01 P7S_KK 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zagadnienia pojęciowe, charakter norm 

prawa zabezpieczenia społecznego, do-

puszczalność stosowania zasad współży-

cia społecznego, zasady zabezpieczenia 

idee; Zakres przedmiotowy i  podmiotowy 

zabezpieczenia społecznego;  

 Formy organizacyjno-finansowe zabez-

pieczenia finansowego. 

 

Podstawy psy-

chologii 

w biznesie 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K05 P7S_KR 

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 

Praktyczne możliwości wykorzystania 

wiedzy psychologicznej w praktyce biz-

nesowej. 

Komunikacja interpersonalna w biznesie. 

Reklama. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu. 



K3P_K06 P7S_KR 

 
 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

studenta. 

Prawo własności 

przemysłowej 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W08 P7S_WK 

K3P_W08 P7S_WK 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K10 P7S_KR 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Prawo własności przemysłowej. Wyna-

lazki. Wzory użytkowe, wzory przemy-

słowe. Znaki towarowe. Oznaczenia geo-

graficzne. Topografia układów scalonych. 

Analiza ekono-

miczno-

finansowa 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W13 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K04 P7S_KO 

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. 

Metody i efekty analizy ekonomiczno - 

finansowej małego przedsiębiorstwa . 

Windykacja na-

leżności 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K06 P7S_KR 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Odzyskiwanie należności 

a ryzyko w działalności gospodarczej, 

badanie wiarygodności kontrahenta, za-

bezpieczenia : rzeczowe, osobiste. 

 

Prawo karne go- K3P_W07 P7S_WG Warsztaty:  Zaliczenie na ocenę; Podstawy teoretycznych i praktycznych 



spodarcze K3P_W15 P7S_WG 

K3P_U02 P7S_UW 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K02 P7S_KK 

K3P_K07 P7S_KR 

K3P_K11 P7S_KR 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

zastosowań prawa karnego gospodarczego 

oraz jego znaczenie dla stosunków gospo-

darczych. 

Powiązania pomiędzy regułami prawa 

karnego a innymi dziedzinami prawa oraz  

ekonomii, 

Wymiar przestępczości gospodarczej 

i możliwości zapobiegania jej. 

Podstawy ra-

chunkowości 

zarządczej 

K3P_W09 P7S_WK 

K3P_W13 P7S_WG 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_K04 P7S_KO 

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. 

Teorie ekonomiczne z zakresu kosztów, 

rentowności, Rachunek kosztów zmien-

nych, rachunek kosztów pełnych, 

Analiza progu rentowności. 

Decyzje krótkoterminowe, długotermino-

we. Metody kalkulacji,  

Zasady ustalania cen. Budżetowanie. 

 

Metodologia 

pracy w organach 

wymiaru spra-

wiedliwości 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_W07 P7S_WG 

K3P_W14 P7S_WG 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zespół norm prawnych regulujących 

ustrój sądów, status  sędziego,  asystenta 

sędziego, sekretariatu oraz prawa 

i obowiązki w organach wymiaru spra-

wiedliwości. 

Prawne aspekty 

wyceny przedsię-

biorstwa 

K3P_U07 P7S_UW 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U14 P7S_UO 

K3P_K04 P7S_KO 

K3P_K09 P7S_KR 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

wykorzystaniu różnych źródeł 

wiedzy; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji, 

Prawne podstawy, metody i techniki sto-

sowane w wycenie nieruchomości. 



 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 

 gry symulacyjne. 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Odpowiedzial-

ność funkcjona-

riusza publiczne-

go i osoby peł-

niącej funkcję 

publiczną 

K3P_W04 P7S_WG 

K3P_W10 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 prezentacji, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Zasady odpowiedzialności cywilnej 

i karnej, dyscyplinarnej  funkcjonariusza 

publicznego i osoby pełniącej funkcję 

publiczną, odpowiedzialność majątkowa. 

Prawo karne wy-

konawcze 

K3P_W01 P7S_WG 

K3P_W02 P7S_WG 

K3P_W05 P7S_WG 

K3P_U01 P7S_UW 

K3P_U05 P7S_UW 

K3P_U06 P7S_UK 

K3P_U09 P7S_UW 

K3P_U13 P7S_UW 

K3P_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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu, 

 Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

Geneza i podstawowe kierunki rozwoju 

prawa penitencjarnego i prawa karnego 

wykonawczego,  

Postępowanie wykonawcze przed sądem. 

Wykonywanie poszczególnych kar. 

Zasady  traktowania skazanych, w tym 

pozbawionych wolności w kontekście 

standardów międzynarodowych. 

 

 
  



 

 

 

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW  

 

Nazwa kierunku studiów: Prawo 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Profil studiów: Praktyczny  

 

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów ECTS /  

Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na ocenia-

nym kierunku na danym poziomie 

10 semestrów 

300 punktów ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć bez praktyki zawodowej 
3065 godzin S 

1623 godzin NS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowa-

dzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób pro-

wadzących zajęcia 

300 punktów ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejęt-

ności praktyczne 
261 punkty ECTS  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dzie-

dziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku kierunków stu-

diów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowied-

nio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

 

93 punkty ECTS 

 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  

 

30 punktów ECTS 

 

Wymiar praktyk zawodowych  

 

720 godzin 

 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów ma-

gisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
60 godzin 

Razem: suma godzin wszystkich zajęć łącznie z praktykami                                                                                                        

3785 godzin S  2343 godzin NS                                                                                         

                                                                                                        

 



Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Podstawy ekonomii dla 

prawników 
Wykłady / warsztaty 

25/15 wykład 

25/15 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Podstawy rachunkowo-

ści dla prawników 
Wykłady / warsztaty 

25/15 wykład 

25/15 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Wprowadzenie do prak-

tyki zawodowej 
Warsztaty 15/12 1 punkt ECTS 

Informatyka prawnicza Warsztaty 25/15 warsztaty 2 punkty ECTS 

Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona 

danych osobowych 

 

Wykłady / warsztaty 
25/10 wykłady 

25/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Język obcy Lektorat 120/64 lektorat 9 punktów ECTS 

Wychowanie fizyczne Ćwiczenia 60/30 ćwiczenia 0 punktów ECTS 

Prawoznawstwo Wykłady / warsztaty 
30 /20 wykłady 

15/15 warsztaty 
5 punktów ECTS 

Tworzenie i stosowanie 

prawa 
Warsztaty 25/15 warsztaty 4 punkty ECTS 

Praktyczna logika 

prawnicza 
Warsztaty 25/15 warsztaty 4 punkty ECTS 

Prawo konstytucyjne Wykłady / warsztaty 
20/10 wykłady 

20/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Prawo administracyjne Wykłady / warsztaty 
50/25 wykłady 

25/15 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Prawo cywilne – część 

ogólna i prawo rzeczo-

we 

Wykłady / warsztaty 
50/25 wykłady 

25/15 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Prawo cywilne – zobo-

wiązania i prawo spad-

kowe 

Wykłady / warsztaty 
50/25 wykłady 

30/15 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Prawo pracy Wykłady / warsztaty 
25/15 wykłady 

15/10 warsztaty 
5 punktów ECTS 

Prawo karne Wykłady / warsztaty 
40/20 wykłady 

25/15 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Postępowanie admini-

stracyjne 
Wykłady / warsztaty 

50/25 wykłady 

25/10 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Postępowanie cywilne Wykłady / warsztaty 
50/25 wykłady 

30/15 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Postępowanie karne Wykłady / warsztaty 
50/25 wykłady 

25/15 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Prawo podatkowe Wykłady / warsztaty 
20/20 wykłady 

30/10 warsztaty 
5 punktów ECTS 

Prawo bankowe Wykłady / warsztaty 
20/20 wykłady 

30/10 warsztaty 
5 punktów ECTS 

Prawo finansów pu-

blicznych 
Wykłady / warsztaty 

20/10 wykłady 

20/10 warsztaty 
3 punkty ECTS 

Prawo handlowe Wykłady / warsztaty 
20/20 wykłady 

30/10 warsztaty 
5 punktów ECTS 



Administracyjne prawo 

gospodarcze 
Wykłady / warsztaty 

20/20 wykłady 

30/10 warsztaty 
6 punktów ECTS 

Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych 
Wykłady / warsztaty 

20/10 wykłady 

20/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Postępowanie egzeku-

cyjne 
Wykłady / warsztaty 

30/15 wykłady 

20/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Administracja elektro-

niczna 
Wykłady / warsztaty 

30/15 wykłady 

20/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Zajęcia do wyboru w 

języku obcym o tema-

tyce związanej z kie-

runkiem studiów: Ad-

ministracyjno-prawne 

aspekty Unii Europej-

skiej 

Warsztaty 40/20 warsztaty 
3 punkty ECTS 

 

Zajęcia do wyboru w 

języku obcym o tema-

tyce związanej z kie-

runkiem studiów: Kon-

stytucyjne prawo po-

równawcze 

Warsztaty 40/20 warsztaty 
3 punkty ECTS 

 

Seminarium dyplomo-

we 
Seminarium 90 / 30 14 punktów ECTS 

Prawne podstawy pro-

cesu inwestycyjnego 
Wykłady / warsztaty 

15/10 wykłady 

15/10 warsztaty 
2 punkty ECTS 

Prawo Internetu Wykłady / warsztaty 
15/10 wykłady 

15/10 warsztaty 
2 punkty ECTS  

Prawo gospodarcze 

Unii Europejskiej 
Wykłady / warsztaty 

40/20 wykłady 

15/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Zamówienia publiczne Warsztaty 50/25 warsztaty 3 punkty ECTS 

Prawno-ekonomiczne 

aspekty projektów 
Wykłady / warsztaty 

15/12 wykłady 

15/10 warsztaty 
2 punkty ECTS 

Negocjacje w biznesie Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Prawne podstawy za-

rządzania kryzysowego 
Wykłady / warsztaty 

20/10 wykłady 

20/10 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Kadry i płace Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Prawo karne skarbowe Wykłady / warsztaty 
30/15 wykłady 

30/15 warsztaty 
4 punkty ECTS 

Kryminalistyka Wykłady / warsztaty 
15/10 wykłady 

15/10 warsztaty 
2 punkty ECTS 

Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

Warsztaty 50/25 warsztaty 
4 punkty ECTS 

 

Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

cywilnych 

Warsztaty 50/25 warsztaty 4 punkty ECTS 



Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podatko-

wych i gospodarczych 

Warsztaty 50/25 warsztaty 4 punkty ECTS 

Autoprezentacja 

i wystąpienia publiczne 
Warsztaty 30 /15 warsztaty 2 punkty ECTS 

Kreowanie marki oso-

bistej 
Warsztaty 30/15 warsztaty 

2 punkty ECTS 

 

Mediacje i negocjacje Warsztaty 30/15 warsztaty 2 punkty ECTS 

Zarządzanie konfliktem 

w grupie 
Warsztaty 30/15 warsztaty 2 punkty ECTS 

Prawo medyczne Warsztaty 30/15 warsztaty 2 punkty ECTS 

Prawo zabezpieczenia 

społecznego 
Warsztaty 30/15 warsztaty 

2 punkty ECTS 

 

Podstawy psychologii 

w biznesie 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Prawo własności prze-

mysłowej 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Analiza ekonomiczno-

finansowa 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Windykacja należności Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Prawo karne gospodar-

cze 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Podstawy rachunkowo-

ści zarządczej 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Metodologia pracy w 

organach wymiaru 

sprawiedliwości 

Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS  

Prawne aspekty wyceny 

przedsiębiorstwa 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Odpowiedzialność 

funkcjonariusza pu-

blicznego i osoby peł-

niącej funkcję publicz-

ną 

Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Prawo karne wykonaw-

cze 
Warsztaty 30/15 warsztaty 3 punkty ECTS 

Praktyki zawodowe  720/720 30 punkty ECTS 

 

 

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

 

Nazwa programu/zajęć/ 

grupy zajęć 

Forma reali-

zacji 
Semestr Forma studiów 

Język wykła-

dowy 

Liczba studen-

tów 

(w tym niebędą-

cych obywate-

lami polskimi) 



Język obcy lektorat III, IV, V, VI  
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

angielski, 

niemiecki, 

francuski, 

rosyjski 

X 

Administracyjno-prawne 

aspekty Unii Europejskiej 
warsztaty II 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

angielski, 

niemiecki 

francuski, 

rosyjski 

X 

Konstytucyjne prawo 

porównawcze 
warsztaty II 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

angielski, 

niemiecki 

francuski, 

rosyjski 

X 

Wykłady tematyczne w 

języku obcym związane z 

kształceniem specjalno-

ściowym 

wykłady VI 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

angielski, 

niemiecki 

 

X 

 

Zajęcia do wyboru w języku polskim lub angielskim - będą uruchomione w przypadku zgłoszenia się co naj-

mniej 10-ciu studentów. 

 

Nazwa programu/zajęć/ 

grupy zajęć 

Forma reali-

zacji 
Semestr Forma studiów 

Język wy-

kładowy 

Liczba studen-

tów 

(w tym niebę-

dących obywa-

telami polskimi) 

Prawa człowieka 

i systemy ich ochrony 
wykłady I 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

polski, 

angielski 
X 

Prawo administracyjne 
wykłady/ 

warsztaty 
III 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

polski, 

angielski 
X 

Prawo karne 
wykłady/ 

warsztaty 
III 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

polski, 

angielski 
X 

 

 

 

Zajęcia do wyboru - łącznie 93 pkt ECTS  

Prawo celne/3 pkt ECTS 

Prawo dewizowe/3 pkt ECTS 

Prawo energetyczne/2 pkt ECTS 

Prawo geologiczne i górnicze/2 pkt ECTS 

Prawo podatkowe /5 pkt ECTS 

Prawo bankowe /5 pkt ECTS 

a/  Administracyjno-prawne aspekty Unii Europejskiej/3 pkt ECTS 

b/ Konstytucyjne prawo porównawcze/3 pkt ECTS 

Seminarium dyplomowe/14 pkt ECTS 

Język obcy/9 pkt ECTS 

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne/2 pkt ECTS 

Kreowanie marki osobistej/2 pkt ECTS 

Mediacje i negocjacje/2 pkt ECTS 

Zarządzanie konfliktem w grupie/2 pkt ECTS 

Prawo medyczne/2 pkt ECTS 

Prawo zabezpieczenia społecznego/2 pkt ECTS 

Podstawy psychologii w biznesie/3 pkt ECTS 



Prawo własności przemysłowej/3 pkt ECTS 

Analiza ekonomiczno-finansowa/3 pkt ECTS 

Windykacja należności/3 pkt ECTS 

Prawo karne gospodarcze3/ pkt ECTS 

Podstawy rachunkowości zarządczej/3 pkt ECTS 

Metodologia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości/3 pkt ECTS 

Prawne aspekty wyceny przedsiębiorstwa/3 pkt ECTS 

Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną/3 pkt ECTS 

Prawo karne wykonawcze/3 pkt ECTS 

Wykłady tematyczne w języku obcym związane z kształceniem specjalnościowym/2 pkt ECTS 

 

Zgodność programu studiów z misją i strategią Uczelni oraz potrzebami społeczno - gospodarczymi i lo-

sami 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 śro-

dowiskiem 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 profesjonalnym wykonywaniu pracy zawodowej. 

Opracowany program studiów oraz założone efekty uczenia się są wynikiem analizy dotychczasowych progra-

mów 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 określo-

nych dla kierunku efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

 

 

 


