
 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

KIERUNEK PRAWO 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę 

od roku akademickiego 2022/2023 

studia stacjonarne/niestacjonarne 

jednolite magisterskie 

21 czerwca 2022 r. 



Zgodność programu studiów z misją i strategią Uczelni oraz potrzebami 
społeczno-gospodarczymi 
 
Kierunek Prawo wypływa z zapotrzebowania współcześnie na specjalistów z tej dziedziny, 

zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju. Zapotrzebowanie to przewyższa obecnie 

możliwości realnego i satysfakcjonującego pokrycia specjalistami. Przyczynę tego stanu 

upatruje się w rozwoju gospodarczym kraju i rosnącej liczbie regulacji prawnych, z którymi 

muszą mierzyć się zarówno przedsiębiorcy, jak i organy administracji. Oferta utworzenia 

kierunku skierowana jest nie tylko do osób, które wybierają się na zawodowe aplikacje 

prawnicze, ale również tych, którzy poszukują wszechstronnego wykształcenia 

otwierającego wiele możliwości zawodowych – np. w biznesie, polityce, służbie publicznej 

czy sektorze pozarządowym. 

Podkreślić należy, że na obszarze Dolnego Śląska Collegium Witelona Uczelnia 

Państwowa jest jedną z nielicznych uczelni publicznych kształcących wysokiej klasy 

specjalistów na studiach o praktycznym profilu kształcenia. 

Kształcenie w zawodzie prawnika wpisuje się w misję Uczelni, którą jest m.in. „Misją 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest przekazywanie wiedzy 

 i umiejętności, praktyczne kształcenie zawodowe i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, 

przedsiębiorczych kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym w skali 

regionu i kraju”. 

Bez wątpienia wobec rozwoju gospodarczego kraju, a także rozwoju coraz to nowych 

przestrzeni dla biznesu (np. branża IT), konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom 

specjalistów-praktyków orientujących się w gąszczu regulacji prawnych, potrafiących 

szybko i skutecznie reagować na ważkie – z punktu widzenia przedsiębiorcy – zagadnienia 

swym zakresem dotykające norm prawnych. Dostrzec również można tendencję do 

optymalizowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez budowanie 

w ramach struktury przedsiębiorstwa lub urzędu komórki odpowiadającej za obsługę 

prawną jednostki. Proces ten również podyktowany jest potrzebą szybkiej reakcji na 

bieżące zagadnienia prawne. 

 

  



Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym w 

szczególności w dyscyplinie nauki prawne.  

Jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Prawo przygotują 

absolwentów do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze 

aplikacje zawodowe. Efekty, jakie absolwent osiągnie w procesie kształcenia obejmą poza 

wiedzą, także typowe dla dyscypliny nauk prawnych umiejętności praktyczne oraz 

kompetencje społeczne. Zapotrzebowanie współcześnie na specjalistów z tej dziedziny, 

zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju ma związek z rozwojem gospodarczym kraju 

i ogromną ilością regulacji prawnych, z którymi muszą mierzyć się zarówno przedsiębiorcy, 

jak i organy administracji.  

Absolwent będzie posiadał profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności, będzie 

posługiwał się regułami logicznego rozumowania oraz wykładnią prawniczą. Będzie potrafił 

identyfikować problemy prawne i rozwiązywać je sprawnie, zgodnie z regułami sztuki 

prawniczej, zarówno z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa, jak i z zachowaniem zasad 

odpowiedzialności zawodowej.  

Absolwent będzie dysponował szeroką wiedzą z zakresu podstawowych gałęzi prawa  oraz 

związanych z nimi instytucjami i konstrukcjami prawniczymi poszerzonymi m.in. 

o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, 

a także praw człowieka i obywatela. Będzie przygotowany do ustawicznego kształcenia, do 

uczestnictwa w życiu społecznym, do współpracy w międzynarodowym środowisku.  

W szczególności będzie dbał o poziom kultury prawnej w otoczeniu społecznym oraz  

w procesach gospodarczych, uczestnicząc w nich zarówno jako podmiot prywatny, urzędnik 

lub zawodowy pełnomocnik. 

Jednolite studia magisterskie z zakresu prawa pokażą jak można łączyć treści teoretyczne 

ze specjalistyczną wiedzą, z różnego rodzaju dziedzin praktycznych regulowanych przez 

szeroko rozumiane gałęzie prawa. Pozwali to absolwentowi funkcjonować w różnych 

zawodach i środowiskach, także w otoczeniu międzynarodowym. 

Absolwenci będą przygotowani również do podjęcia pracy zawodowej związanej  

ze stosowaniem prawa i wymagającej tym samym posiadania wiedzy prawniczej 

w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej, jak 

również do podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym 

lub do podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko 

rozumianym biznesie. Po ukończeniu kierunku Prawo absolwenci mogą myśleć o wstąpieniu 

do służby publicznej i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak 

m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i wielu innych. 

 

  



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 

 

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 292 97% 

 

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

procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie 

punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

 

Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

Liczba % udziału 

Nauki o zarządzaniu i jakości 8 3% 

 

  



 

O P I S  Z AK 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 2022/2023 

Symbole 

kierunkowych 

efektów 

uczenia 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 pogłębioną wiedzę o kierunkach ich rozwoju, ich miejscu w 

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

ekonomii i zarządzania, zna teorie naukowe i rozumie zasady 

wykładni prawa, ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych 

w obrębie prawa jako dyscypliny naukowej 

P7S_WG 

K3P_W02 

student ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach opisu, 

w tym technikach pozyskiwania danych odpowiednich dla nauk 

prawnych, ma pogłębioną wiedzę o procesie wnioskowania 

i interpretacji norm prawnych, zna i rozumie metody badawcze, 

argumentacje prawnicze, techniki pracy naukowej w obrębie 

wybranej dziedziny prawnej, a także ma pogłębioną wiedzę 

o projektowaniu i prowadzeniu badań z zakresu nauk prawnych 

i dyscyplin pokrewnych, ma wiedzę o metodach i sposobach 

identyfikacji i analizy zjawisk prawnych 

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 podmiotu tworzącego struktury prawne, zna i rozumie relacje 

między strukturami 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 

prawa, 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 

Europejskiej, 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 dostrzega, zna i rozumie znaczenie 

społecznego kontekstu techniki i nowych technologii, w tym 

informatycznych, zna i rozumie prawne aspekty przedsiębiorczości 

P7S_WK 

K3P_W10 

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,  

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, identyfikowania 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 cywilizacji 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 rozwoju 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 

praktycznych 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 oraz nowych technologii w 

stopniu 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 zjawisk społecznych, a także potrafi je 

interpretować i wyjaśniać, formułować własne opinie i krytycznie 

dobierać dane i metody analizy, stawiać hipotezy badawcze 

i weryfikować je, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej 

wiedzy i umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej, przy 

jednoczesnym dokonaniu krytycznej analizy obserwowanych zjawisk 

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 (prawnymi, zawodowymi, deontologicznymi) w 

celu rozwiązywania wybranych problemów, potrafi prawidłowo 

identyfikować, interpretować i wyjaśniać specyficzne dla dziedziny 

prawa zjawiska i procesy polityczne, społeczne, prawne, 

ekonomiczne, oraz wzajemne relacje między zjawiskami 

społecznymi 

P7S_UW 

K3P_U03 

potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, posiada 

umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego 

problemu i samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć w tym 

zakresie oraz wykonywać zadania typowe dla działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

P7S_UW 

 

K3P_U04 

potrafi formułować samodzielne opinie i krytycznie dobierać metody 

w celu odnalezienia i zastosowania odpowiedniej normy do 

praktycznego rozwiązania problemu prawnego, formułować 

i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi 

P7S_UW 

K3P _U05 

potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu praw 

i obowiązków jednostki i grupy, w sposób dostosowany do potrzeb 

zapewnienia bezpieczeństwa prawnego jednostki, stosuje 

w praktyce wiedzę o człowieku, jako o twórcy kultury prawa 

 

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 formułować 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 prawniczych, 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, zawodowego 

P7S_UK 

K3P_U12 

zna język obcy w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu 

prawniczego i prowadzenia biznesu, potrafi w zakresie językowym 

odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną do zastosowania w praktyce 

P7S_UW 

K3P_U13 

posiada umiejętności prowadzenia debaty o charakterze prawniczym 

i naukowym, potrafi formułować własne opinie, ma umiejętności 

samodzielnej argumentacji, formułowania własnych poglądów 

i wniosków, umiejętność stosowania technik efektywnego 

komunikowania się i negocjacji 

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 

faktyczne na podstawie obowiązującego prawa, potrafi tworzyć 

podstawowe przepisy prawa wraz z ich aksjologicznym 

i prakseologicznym uzasadnieniem 

P7_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K3P_K01 

jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny odbieranej informacji, 

krytycznej oceny dorobku w obrębie dyscyplin prawa, krytycznej 

oceny posiadanej 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 zadania, 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 

szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji 

prawnych, potrafi przedstawić sposoby prawnego rozwiązania 

dowolnego konfliktu społecznego 

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 samodzielnie decyzje, ma świadomość społecznego 

znaczenia podejmowanych przez prawnika decyzji 

P7S_KR 

K3P_K09 
Student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania  
P7S_KR 

Legenda: 

1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla: kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 – 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) 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. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia  

3 – studia jednolite magisterskie 

P – kierunek studiów 

P7S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7  

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych  

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres  

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst  

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy  

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się  

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy  

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się  

KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście  

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność  

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa  



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 2022/2023 

Symbole 

kierunkowych 

efektów 

uczenia 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 ekonomii i zarządzania, 

zna teorie naukowe i rozumie zasady wykładni prawa, ma 

pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w obrębie 

prawa jako dyscypliny naukowej 

1. Teoria i filozofia prawa 

2. Historia doktryn politycznych   

i prawnych 

3. Metodologia badań 

w naukach społecznych 

4. Prawo administracyjne 

5. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

6. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rzeczowe 

7. Prawo cywilne - 

zobowiązania i prawo 

spadkowe 

8. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

9. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

10. Postępowanie cywilne 

11. Postępowanie karne 

12. Postępowanie w sprawach 

nieletnich 

13. Prawo podatkowe 

14. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

15. Prawo karne skarbowe 

16. Prawo medyczne 



17. Kryminologia 

18. Prawo karne wykonawcze 

K3P _W02 

P7S_WG 

 

Student ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach 

opisu, w tym technikach pozyskiwania danych 

odpowiednich dla nauk prawnych, ma pogłębioną wiedzę o 

procesie wnioskowania i interpretacji norm prawnych, zna i 

rozumie metody badawcze, argumentacje prawnicze, 

techniki pracy naukowej w obrębie wybranej dziedziny 

prawnej, a także ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań z zakresu nauk prawnych i dyscyplin 

pokrewnych, ma wiedzę o metodach i sposobach 

identyfikacji i analizy zjawisk prawnych 

1. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

2. Prawoznawstwo 

3. Logika prawnicza 

4. Wykładnia prawa 

administracyjnego 

5. Prawo administracyjne 

6. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

7. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rzeczowe 

8. Prawo cywilne - 

zobowiązania i prawo 

spadkowe 

9. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

10.  Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

11. Postępowanie cywilne 

12. Postępowanie karne 

13. Prawo podatkowe 

14. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

15. Proseminarium 

16. Seminarium dyplomowe 

17. Prawo Unii Europejskiej 

18. Kryminalistyka 

19. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

20. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

21. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

22. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

23. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

cywilnych 

24. Prawo medyczne 

25. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 



K3P _W03 

P7S_WG 

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 

1. Prawoznawstwo 

2. Wykładnia prawa 

administracyjnego 

3. Etyka prawnicza 

4. Prawo transportowe 

5. Kryminalistyka 

6. Prawo karne wykonawcze 

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 zasady ich funkcjonowania 

w aspekcie prawnym 

1. Prawo konstytucyjne 

2. Wykładnia prawa 

administracyjnego 

3. Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa 

4. Etyka prawnicza 

5. Zamówienia publiczne 

6. Prawo samorządu 

terytorialnego 

7. Prawo karne skarbowe 

8. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza 

publicznego i osoby 

pełniącej funkcję publiczną 

K3P _W05 

P7S_WG 

Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie terminologię 

z zakresu prawa, biznesu, ekonomii i zarządzania w 

aspekcie prawnym, ma wiedzę o podstawie komunikowania 

się językiem prawnym i prawniczym 

1. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

2. Podstawy języka 

łacińskiego dla prawników 

3. Informatyka prawnicza 

4. Prawo administracyjne 

5. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

6. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rzeczowe 

7. Prawo cywilne - 

zobowiązania i prawo 

spadkowe 

8. Prawo pracy 

9. Prawo rzymskie 

10. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

11. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

12. Postępowanie cywilne 

13. Postępowanie karne 

14. Prawo celne 

15. Prawo dewizowe 

16. Prawo energetyczne 

17. Prawo geologiczne 

i górnicze 

18. Prawo podatkowe 

19. Prawo finansów 

publicznych 



20. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

21. Prawo budowlane 

22. Prawo ochrony środowiska 

23. Prawo gospodarcze 

publiczne 

24. Prawo transportowe 

25. Prawo ochrony konkurencji 

i konsumenta 

26. Rynki kapitałowe                                   

i finansowe 

27. Prawo Internetu 

28. Prawo samorządu 

terytorialnego 

29. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

30. Podstawy psychologii 

w biznesie 

31. Prawo własności 

przemysłowej 

32. Prawo sztucznej inteligencji 

i nowych technologii 

33. Prawo karne wykonawcze 

K3P _W06 

P7S_WG 

Student ma w pogłębionym stopniu wiedzę o procedurach 

tworzenia prawa i instrumentach stosowania prawa w 

Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej, ma wiedzę o 

relacjach pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym 

oraz prawem międzynarodowym publicznym i prywatnym 

1. Tworzenie                                           

i stosowanie prawa 

2. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

3. Prawa człowieka i systemy 

ich ochrony 

4. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

5. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

K3P _W07 

P7S_WG 

Student 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 

1. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

2. Prawo konstytucyjne 

3. Prawa człowieka i systemy 

ich ochrony 

4. Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa 

5. Prawo pracy 

6. Prawo celne 

7. Prawo dewizowe 

8. Prawo energetyczne 

9. Prawo geologiczne 

i górnicze 

10. Prawo finansów 

publicznych 



11. Prawo budowlane 

12. Prawo ochrony środowiska 

13. Prawo gospodarcze 

publiczne 

14. Prawo samorządu 

terytorialnego 

15. Prawo medyczne 

16. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

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 

przemysłowej 

K3P _W09 

P7S_WK 

Student zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów ma ugruntowaną wiedzę 

o możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy z zakresu 

dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, do tworzenia form indywidualnej 

przedsiębiorczości oraz dostrzega, zna i rozumie znaczenie 

społecznego kontekstu techniki i nowych technologii, w tym 

informatycznych, zna i rozumie prawne aspekty 

przedsiębiorczości 

1. Prawo handlowe 

2. Prawo Internetu 

3. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

4. Negocjacje w biznesie 

5. Zarządzanie konfliktem w 

grupie 

6. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

7. Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

8. Zasady prowadzenia 

kancelarii prawnej 

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 

publicznych 

3. Administracja elektroniczna 

4. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

5. Prawo karne skarbowe 

6. Kryminalistyka 

7. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

8. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

9. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

10. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 



11. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

12. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

13. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

14. Zasady prowadzenia 

kancelarii prawnej 

15. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza 

publicznego i osoby 

pełniącej funkcję publiczną 

16. Prawo karne wykonawcze 

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 zawodowej, 

społecznej, identyfikowania i prawnych metod 

rozwiązywania konfliktów społecznych 

1. Podstawy socjologii 

2. Prawo rzymskie 

3. Etyka prawnicza 

4. Alternatywne metody 

rozwiązywania sporów 

5. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

6. Negocjacje w biznesie 

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. Teoria i filozofia prawa 

2. Historia doktryn 

politycznych i prawnych                    

3. Prawo rzymskie 

K3P _W13 

P7S_WG 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, 

w stopniu niezbędnym do monitorowania procesu 

przedsiębiorczości w aspekcie prawnym i dla rozwoju 

różnych form przedsiębiorczości 

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

 

K3P _W14 

P7S_WG 

Student ma wiedzę na temat możliwości budowania ścieżki 

własnego rozwoju w wybranym zawodzie prawniczym, 

rozumie jakie cechy winien posiadać człowiek jako twórca 

własnej kariery prawniczej 

1. Etyka prawnicza 

2. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

3. Zasady prowadzenia 

kancelarii prawnej 

4. Kreowanie marki osobistej 

5. Praktyki zawodowe 



K3P _W15 

P7S_WG 

Student ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o sposobach 

rozwiązywania 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 handlowe 

7. Prawo budowlane 

8. Prawo ochrony środowiska 

9. Prawo transportowe 

10. Prawo ochrony konkurencji                          

i konsumenta 

11. Prawo Unii Europejskiej 

12. Prawo samorządu 

terytorialnego 

13. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

K3P _W16 

P7S_WG 

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu praktycznego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i organów 

ścigania 

1. Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa 

2. Postępowanie karne 

3. Postępowanie cywilne 

4. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

5. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

6. Prawo karne skarbowe 

7. Prawo konstytucyjne 

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 filozofii  

2. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

3. Podstawy socjologii  

4. Informatyka prawnicza  

5. Administracja elektroniczna 

6. Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

7. Prawo sztucznej inteligencji 

i nowych technologii 

UMIEJĘTNOŚCI 

K3P _U01 

P7S_UW 

 

 

 

Student potrafi w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną do 

szczegółowego opisu i praktycznego analizowania przyczyn 

i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych, a także 

potrafi je interpretować i wyjaśniać, formułować własne 

opinie i krytycznie dobierać dane i metody analizy, stawiać 

hipotezy badawcze i weryfikować je, posiada umiejętność 

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności nabytych 

podczas praktyki zawodowej, przy jednoczesnym 

1. Podstawy socjologii 

2. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

3. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

4. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

5. Prawo administracyjne 



dokonaniu krytycznej analizy obserwowanych zjawisk 6. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

7. Prawo cywilne - część 

ogólna i prawo rzeczowe 

8. Prawo cywilne – 

zobowiązania i prawo 

spadkowe 

9. Prawo pracy 

10. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

11. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

12. Postępowanie cywilne 

13. Postępowanie karne 

14. Prawo celne 

15. Prawo dewizowe 

16. Prawo energetyczne 

17. Prawo geologiczne                               

i górnicze 

18. Prawo podatkowe 

19. Prawo finansów 

publicznych 

20. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

21. Prawo budowlane 

22. Prawo ochrony środowiska 

23. Prawo gospodarcze 

publiczne 

24. Prawo transportowe 

25. Prawo ochrony konkurencji                          

i konsumenta 

26. Proseminarium 

27. Seminarium dyplomowe 

28. Prawo Unii Europejskiej 

29. Prawo samorządu 

terytorialnego 

30. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

31. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

32. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

33. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

34. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 



prawnych w sprawach    

cywilnych 

35. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podatkowych                               

i gospodarczych 

36. Kreowanie marki osobistej 

37. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza 

publicznego i osoby 

pełniącej funkcję publiczną 

38. Praktyki zawodowe 

39. Kryminologia 

40. Prawo karne wykonawcze 

K3P _U02 

P7S_UW 

 

Student potrafi identyfikować, analizować przyczyny 

i przebieg wybranych procesów prawnych, posiada 

pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych 

zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami 

i regułami (prawnymi, zawodowymi, deontologicznymi) 

w celu rozwiązywania wybranych problemów, potrafi 

prawidłowo identyfikować, interpretować i wyjaśniać 

specyficzne dla dziedziny prawa zjawiska i procesy 

polityczne, społeczne, prawne, ekonomiczne, oraz 

wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi 

1. Teoria i filozofia prawa 

2. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

3. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

4. Prawo konstytucyjne 

5. Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa 

6. Prawo finansów 

publicznych 

7. Zamówienia publiczne 

8. Prawo samorządu 

terytorialnego 

9. Prawo karne skarbowe 

10. Prawo własności 

przemysłowej 

K3P _U03 

P7S_UW 

Student potrafi przeprowadzić wykładnię tekstu prawnego, 

posiada umiejętność samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnego problemu i samodzielnego 

podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz 

wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów 

1. Zarządzanie konfliktem w 

grupie 

2. Etyka prawnicza 

K3P _U04 

P7S_UW 

Student potrafi formułować samodzielne opinie i krytycznie 

dobierać metody w celu odnalezienia i zastosowania 

odpowiedniej normy do praktycznego rozwiązania problemu 

prawnego, formułować i testować hipotezy związane 

z prostymi problemami badawczymi 

1. Prawoznawstwo 

2. Logika prawnicza 

3. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

4. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

5. Prawo administracyjne 

6. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

7. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

8. Prawo cywilne – 

zobowiązania i prawo 



spadkowe 

9. Prawo pracy 

10. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

11. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

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 upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

21. Prawo budowlane 

22. Prawo ochrony środowiska 

23. Prawo ochrony konkurencji                          

i konsumenta 

24. Rynki kapitałowe                                   

i finansowe 

25. Prawo Internetu 

26. Prawo Unii Europejskiej 

27. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

28. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

29. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

30. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

31. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

32. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podatkowych                               

i gospodarczych 

33. Prawo medyczne 

34. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 



35. Wykładnia prawa 

administracyjnego 

36. Prawo gospodarcze 

publiczne 

37. Prawo karne wykonawcze 

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. Wychowanie fizyczne 

2. Prawa człowieka                                  

i systemy ich ochrony 

3. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

4. Kryminologia 

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 i 

opiekuńcze 

3. Prawo cywilne - część 
ogólna                                         
i prawo rzeczowe 

4. Prawo cywilne - 
zobowiązania i prawo 
spadkowe 

5. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

6. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

7. Postępowanie cywilne 

8. Postępowanie karne 

9. Prawo podatkowe 

10. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

11. Alternatywne metody 

rozwiązywania sporów 

12. Negocjacje w biznesie 

13. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

14. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

15. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

16. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

17. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

18. Sporządzanie pism 



procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podatkowych                               

i gospodarczych 

19. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

20. Zarządzanie konfliktem  w 

grupie 

21. Prawo medyczne 

22. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

23. Praktyki zawodowe 

24. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

25. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

K3P _U07 

P7S_UW 

Student ma umiejętności pozwalające na podjęcie 

samodzielnej pracy w zawodach prawniczych nie 

wymagających podjęcia aplikacji prawniczej, potrafi 

formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane 

i metody analizy, odnieść zdobytą wiedzę teoretyczną do 

zastosowania w praktyce 

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Prawo finansów 

publicznych 

3. Prawo handlowe 

4. Zamówienia publiczne 

5. Prawo samorządu 

terytorialnego 

6. Kryminalistyka 

7. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

8. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

9. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

10. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

11. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

12. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podatkowych                               

i gospodarczych 

13. Kreowanie marki osobistej 

14. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

15. Prawo własności 

przemysłowej 



16. Autoprezentacja 

i wystąpienia publiczne 

17. Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

18. Praktyki zawodowe 

19. Prawo rzymskie 

20. Prawo karne skarbowe 

K3P _U08 

P7S_UW 

Student potrafi dokonać samodzielnej analizy wybranej 

instytucji obowiązującego systemu normatywnego, stosując 

dostępne środki i metody 

1. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

2. Prawoznawstwo 

3. Logika prawnicza 

4. Wykładnia prawa 

administracyjnego 

5. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

6. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

K3P _U09 

P7S_UW 

Student 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 

1. Język obcy 

2. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

3. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

4. Prawo administracyjne 

5. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

6. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

7. Prawo cywilne - 

zobowiązania i prawo 

spadkowe 

8. Prawo pracy 

9. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

10. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

11. Postępowanie cywilne 

12. Postępowanie karne 

13. Prawo podatkowe 

14. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 

15. Administracja elektroniczna 

16. Zajęcia do wyboru w języku 

obcym o tematyce 

związanej z kierunkiem 



studiów 

17. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

18. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

19. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

20. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

21. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

22. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

23. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

24. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

finansowych, podatkowych                               

i gospodarczych 

25. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

26. Kreowanie marki osobistej 

27. Praktyki zawodowe 

28. Prawo karne wykonawcze 

 

K3P_U10 

P7S_UU 

 

Student ma umiejętności samodzielnego uczenia się, 

poszerzania własnej wiedzy, z wykorzystaniem 

nowoczesnej techniki i technologii w tym pozwalającej na 

dalsze kształcenie się na podyplomowych i doktoranckich 

studiach prawniczych, samodzielnie planować i realizować 

własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 

innych w tym zakresie 

1. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

2. Informatyka prawnicza 

3. Prawo handlowe 

4. Administracja elektroniczna 

5. Autoprezentacja 

i wystąpienia publiczne 

6. Kreowanie marki osobistej 

7. Język obcy 

8. Prawo sztucznej inteligencji 

i nowych technologii 

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 specjalistycznego, zawodowego 

1. Język obcy 

2. Zajęcia do wyboru w języku 

obcym o tematyce 

związanej z kierunkiem 

studiów 

K3P _U12 Student zna język obcy w stopniu niezbędnym do 1. Język obcy 



P7S_UW wykonywania zawodu prawniczego, i prowadzenia biznesu, 

potrafi w zakresie językowym odnieść zdobytą wiedzę 

teoretyczną do zastosowania w praktyce 

2. Zajęcia do wyboru w języku 

obcym o tematyce 

związanej z kierunkiem 

studiów 

 

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 

politycznych i prawnych 

2. Ochrona własności 

intelektualnej 

3. Prawo konstytucyjne 

4. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

5. Postępowanie cywilne 

6. Postępowanie karne 

7. Alternatywne metody 

rozwiązywania sporów 

8. Proseminarium 

9. Seminarium dyplomowe  

10. Negocjacje w biznesie 

11. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

12. Zarządzanie konfliktem  w 

grupie 

K3P _U14 

P7S_UO 

 

Student 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 

1. Tworzenie                                           

i stosowanie prawa 

2. Kryminalistyka 

3. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

4. 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. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

2. Tworzenie i stosowanie 

prawa 

3. Prawoznawstwo 

4. Zarządzanie konfliktem w 

grupie 

5. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

cywilnych 

6. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

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 

politycznych i prawnych  

2. Prawo konstytucyjne 

3. Prawa człowieka                                  

i systemy ich ochrony 

4. Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa 

5. Prawo celne 

6. Prawo dewizowe 

7. Prawo energetyczne 

8. Prawo geologiczne                               

i górnicze  

9. Prawo podatkowe 

10. Prawo budowlane 

11. Prawo ochrony środowiska 

12. Prawo gospodarcze 

publiczne 

13. Administracja elektroniczna 

14. Prawo transportowe 

15. Prawo ochrony konkurencji                          

i konsumenta 

16. Proseminarium 

17. Seminarium dyplomowe 

18. Prawo Internetu 

19. Prawo Unii Europejskiej 

20. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

21. Prawo medyczne 

22. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

23. Kryminologia 

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 socjologii 

3. Ochrona własności 

intelektualnej 

4. Informatyka prawnicza 

5. Język obcy 

6. Wychowanie fizyczne 

7. Prawo konstytucyjne 

8. Prawa człowieka                                  

i systemy ich ochrony 

9. Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa 

10. Prawo pracy 

11. Prawo celne 

12. Prawo dewizowe 

13. Prawo energetyczne 

14. Prawo geologiczne                               

i górnicze 

15. Prawo finansów 

publicznych 



16. Prawo handlowe 

17. Prawo budowlane 

18. Prawo ochrony środowiska 

19. Prawo gospodarcze 

publiczne 

20. Administracja elektroniczna 

21. Prawo ochrony konkurencji                          

i konsumenta 

22. Zajęcia do wyboru w języku 

obcym o tematyce 

związanej z kierunkiem 

studiów 

23. Proseminarium 

24. Seminarium dyplomowe 

25. Zamówienia publiczne 

26. Prawo samorządu 

terytorialnego 

27. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

28. Prawo karne skarbowe 

29. Kryminalistyka 

30. Prawo zabezpieczenia 

społecznego 

31. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

32. Prawo własności 

przemysłowej 

33. Odpowiedzialność 

funkcjonariusza 

publicznego i osoby 

pełniącej funkcję publiczną 

34. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

35. Prawo sztucznej 

inteligencji i nowych 

technologii 

K3P _K03 
P7S_KK 

Student jest gotów do uznawania znaczenia umiejętności 

kognitywnych w rozwiązywaniu problemów poznawczych 

i praktycznych 

1. Teoria i filozofia prawa 

2. Podstawy języka 

łacińskiego dla prawników 

3. Metodologia badań w 

naukach społecznych 

4. Informatyka prawnicza 

5. Prawoznawstwo 

6. Logika prawnicza 

7. Wykładnia prawa 

administracyjnego 

8. Prawo energetyczne 

9. Kreowanie marki osobistej 

10. Zarządzanie konfliktem  w 

grupie 

11. Prawo sztucznej inteligencji 



i nowych technologii 

K3P _K04 

P7S_KO 

Student 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 

1. Etykieta i savoir vivre w 

życiu publicznym 

2. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

3. Podstawy socjologii 

4. Prawo geologiczne                               

i górnicze 

5. Prawo handlowe 

6. Prawno - ekonomiczne 

aspekty projektów 

7. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

8. Kreowanie marki osobistej 

9. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

10. Zasady prowadzenia 

kancelarii prawnej 

11. Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

K3P _K05 

P7S_KR 

 

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, samodzielnego planowania i działania na 

rzecz własnego rozwoju, odpowiednio określa priorytety 

służące realizacji określonego przez siebie lub przez innych 

zadania, do rozwijania własnego dorobku zawodowego 

i podtrzymywania etosu zawodu, w tym do przestrzegania 

i rozwijania zasad etyki zawodowej 

1. Etykieta i savoir vivre w 

życiu publicznym 

2. Ochrona własności 

intelektualnej  

3. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

4. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

5. Prawo administracyjne 

6. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 

7. Prawo cywilne - część 

ogólna                                         

i prawo rzeczowe 

8. Prawo cywilne - 

zobowiązania i prawo 

spadkowe 

9. Prawo pracy  

10. Prawo karne i prawo 

wykroczeń 

11. Postępowanie 

administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

12. Postępowanie cywilne 

13. Postępowanie karne 

14. Alternatywne metody 

rozwiązywania sporów 

15. Prawo podatkowe 

16. Prawo handlowe 

17. Prawo upadłościowe                   

i restrukturyzacyjne 



18. Negocjacje w biznesie 

19. Prawo karne skarbowe 

20. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

21. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

administracyjnych 

22. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

cywilnych 

23. Symulacja rozprawy 

sądowej w sprawach 

karnych 

24. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach 

administracyjnych 

25. Sporządzanie pism 

procesowych i opinii 

prawnych w sprawach    

cywilnych 

26. Kreowanie marki osobistej  

27. Zarządzanie konfliktem w 

grupie 

28. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

29. Praktyki zawodowe 

30. Zasady prowadzenia 

kancelarii prawnej 

31. Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

32. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

33. Prawo karne wykonawcze 

K3P _K06 

P7S_KR 

Student posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji 

interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu 

podejmowania decyzji prawnych, potrafi przedstawić 

sposoby prawnego rozwiązania dowolnego konfliktu 

społecznego 

1. Alternatywne metody 

rozwiązywania sporów 

2. Negocjacje w biznesie 

3. Autoprezentacja                    

i wystąpienia publiczne 

4. Zarządzanie konfliktem w 

grupie 

5. Podstawy psychologii                     

w biznesie 

K3P _K07 

P7S_KR 

Student rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie 

prawa i nauk prawnych 

1. Wprowadzenie do praktyki 

zawodowej 

2. Tworzenie                                           

i stosowanie prawa 

3. Prawo finansów 

publicznych  

4. Zamówienia publiczne  



5. Prawo samorządu 

terytorialnego 

6. Prawo Internetu 

7. Prawo Unii Europejskiej 

8. Prawo podatkowe 

9. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

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. Dostęp do informacji 

publicznej i ochrona danych 

osobowych 

3. Etyka prawnicza 

4. Prawo ochrony konkurencji 

i konsumenta 

5. Podstawy psychologii 

w biznesie 

6. Prawo własności 

przemysłowej 

7. Zarządzanie konfliktem w 

grupie 

8. Zasady prowadzenia 

kancelarii prawnej 

9. Prawne podstawy 

wykonywania zawodów 

prawniczych 

10. Kryminalistyka 

11. Prawo karne skarbowe 

12. Kryminologia 

K3P _K09 

P7S_KR 

Student potrafi określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania  

1. Podstawy ekonomii dla 

prawników 

2. Kreowanie marki osobistej 

3. Prawo własności 

przemysłowej 

 

  



 

ZAJĘCIA I ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

     Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 

 

 

Nazwa kierunku studiów: Prawo 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Profil studiów: praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany 
przez absolwenta: 

magister 

 

 

Zajęcia kształcenia ogólnego: 

Nazwa zajęć Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
i oceniania efektów 

uczenia się 

Treści programowe 

Etykieta i 
savoir vivre w 
życiu 
publicznym 

K3P_K04 

K3P_K05 

 

Wykład: 

 informacyjny prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line, 

 problemowy, 

 konwersatoryjny. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Savoir-vivre w przestrzeni publicznej. 

Budowanie własnego wizerunku – jak 

bardzo Savoir - Vivre jest potrzebny? 

Zasady zachowania w środowisku 

akademickim, a także zasady 

podstawowych zachowań obyczajowych i w 

środowisku prawników. Podstawowe 

zasady korespondencji oficjalnej, 

nieoficjalnej. Korespondencja elektroniczna. 



Zasady precedencji - przedstawianie się, 

powitanie, podawanie ręki. Dress code. 

Rozmowa kwalifikacyjna. Savoir-vivre 

podczas przyjęć. Zasady organizowania 

przyjęć i bankietów. 

Teoria i 
filozofia prawa 

K3P_W01  

K3P_W12  

 

K3P_U02  

K3P_K03  

Wykład: 

 informacyjny prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line, 

 problemowy, 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Pojęcie i przedmiot teorii i filozofii prawa. 

Filozofia jako refleksja nad wartością prawa. 

Wybrane ujęcia prawa. Prawo jako zjawisko 

analityczno-językowe. Prawo a moralność. 

Idea sprawiedliwości i praworządność. 

Koncepcje argumentacji prawniczej. 

Komunikacyjna koncepcja podejścia do 

prawa. Antynomie idei prawa. 

Przestrzeganie prawa. Pojęcie i typy 

moralności prawnej. Problematyka 

tworzenia prawa. Wnioskowania prawnicze 

w ujęciu teorii i filozofii prawa. 

Historia 
doktryn 
politycznych 
i prawnych 

K3P_W01  

K3P_W12   

K3P_U13  

K3P_K01  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Demokracja i jej krytycy, Rzym, rozwój 

doktryny chrześcijańskiej średniowiecza, 

idee odrodzenia, pozytywizm, rozwój 

doktryny liberalnej w XIX w., 

narodziny i rozwój nacjonalizmu i rozwój 

socjalizmu; myśl anarchistyczna i utopijna 

w XIX w.; autorytaryzm i główne kierunki 

myśli politycznej po II wojnie światowej. 

Podstawy 
języka 
łacińskiego dla 
prawników 

K3P_W05 

K3P_K03  

 

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 dyskusja. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Wiedza na temat alfabetu, zasad wymowy i 

akcentowania wyrazów w języku łacińskim, 

wyjaśnienie podstawowych terminów, 

zwrotów i sentencji z zakresu różnych 

dziedzin prawa, a także wykorzystanie 

łacińskiej terminologii prawniczej w 



orzecznictwie sądów i trybunałów. 

Podstawy 
ekonomii 
dla prawników 

K3P_W13  

K3P_W17  

K3P_U02  

K3P_U07  

K3P_K02  

K3P_K04  

K3P_K09  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Ekonomia – nauka jako gospodarowanie, 

gospodarka podstawy decyzji 

ekonomicznych konsumenta, popyt, 

podstawy decyzji ekonomicznych 

producenta. Rachunek dochodu 

narodowego, determinanty dochodu 

narodowego, popyt globalny, inflacja, 

bezrobocie. 

Podstawy 
socjologii 

K3P_W11  

K3P_W17  

K3P_U01  

K3P_K02  

K3P_K04  

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny, 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Rodowód socjologii i jej współczesne 

dziedzictwo. Etapy instytucjonalizacji 

socjologii jako odrębnej dziedziny wiedzy. 

Naukowy charakter socjologii. Podstawowe 

funkcje wiedzy socjologicznej. 

Metodologia 
badań 
w naukach 
społecznych 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_W08  

K3P_U01  

K3P_U02  

K3P_U10 

 K3P_U14  

K3P_K03  

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 
 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Metodologia badań ogólna i szczegółowa, 

wiedza naukowa, zadania metodologii, 

analiza przepisu prawnego w ujęciu 

metodologicznym. 

Ochrona 
własności 

K3P_W08  

K3P_U13  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

Dobra osobiste. Domena publiczna i domena 

prywatna. Prawa autorskie - model 



intelektualnej K3P_K02  

K3P_K05  

K3P_K08  

prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 

 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

dualistyczny. Ochrona praw pokrewnych, 

plagiat. Prawo własności przemysłowej. 

Dostęp do 
informacji 
publicznej i 
ochrona 
danych 
osobowych 

K3P_W05  

K3P_W06  

K3P_W07  

K3P_W10 

 K3P_W15  

K3P_U05 

K3P_U08 

K3P_U09 

K3P_U15  

K3P_K05 

K3P_K08 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Podstawa normatywna prawa do informacji 

publicznej. Pojęcie informacji publicznej. 

Istota i przedmiot prawa do informacji 

publicznej. Podmioty, którym przysługuje 

prawo do informacji publicznej. Podmioty 

zobowiązane do udzielania informacji 

publicznej. Sposoby udostępniania 

informacji publicznej. Ograniczenia prawa 

do informacji publicznej. Ponowne 

wykorzystywanie informacji publicznej. 

Unijne regulacje dostępu do informacji 

publicznej. Prawne podstawy ochrony 

danych osobowych. Pojęcie danych 

osobowych. Zakres zastosowania 

unormowań ochrony danych osobowych. 

Przesłanki i zasady przetwarzania danych 

osobowych. Udostępnianie danych 

osobowych. Szczególne unormowania 

ochrony danych osobowych. Obowiązki 

administratora danych osobowych. Prawa 

osób, których dane są przetwarzane. 

Pozycja ustrojowa, transgraniczny przepływ 



danych osobowych. Odpowiedzialność za 

naruszenie regulacji ochrony danych 

osobowych. 

Informatyka 
prawnicza 

K3P_W05  

K3P_W17  

K3P_U10  

K3P_K02  

K3P_K03  

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 gry symulacyjne. 

 prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on 
line, 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Tworzenie i funkcjonowanie systemów 

informacji prawnej jako narzędzi 

wspomagających pracę studentów, 

prawników, sędziów oraz administrację 

publiczną. 

Wprowadzenie 
do praktyki 
zawodowej 

K3P_K07 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

prowadzony w formie konwencjonalnej 
lub zdalnie, np. on line, 

Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Organizacja praktyk zawodowych Collegium 

Witelona Uczelnia Państwowa. Regulamin 

praktyk zawodowych. Kierunkowy program 

praktyk zawodowych. Elementy prawa pracy. 

Przepisy BHP. Lokalny rynek pracy i 

oczekiwania pracodawców. Procesy 

rekrutacyjne. 

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

K3P_U09 

K3P_U10 

K3P_U11  

K3P_U12  

K3P_K02  

 

Lektorat prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. on line 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 gry symulacyjne; 

 opowiadanie; 

 drama. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Ustny sprawdzian 
wiedzy; 

 Przygotowanie 
projektu; 

 Przygotowanie 
prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

 

Wychowanie 
fizyczne 

K3P_U05  

K3P_K02  

Ćwiczenia: 

 demonstracja; 

 ćwiczenia praktyczne; 

 dyskusja. 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

 



 

  



Zajęcia kształcenia podstawowego: 

Nazwa Zajęć Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji i 
oceniania efektów uczenia 

się 
Treści programowe 

Prawoznawstwo 

K3P_W02  

K3P_W03  

K3P_U04  

K3P_U08 

 K3P_U15 

K3P_K03  

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 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. 

Budowa systemu prawa w Polsce. 

Norma prawna a norma postępowania. 

Przepis prawny. 

Rodzaje norm, rodzaje przepisów 

prawnych. Luka w prawie. Sankcja w 

prawie. Reguły kolizyjne i zakres 

zastosowania norm, wykładnia prawa i jej 

rodzaje. 

Tworzenie i stosowanie 
prawa 

K3P_W06  

K3P_U14  

K3P_U15  

K3P_K07  

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Zasady prawidłowej legislacji, zasady 

techniki prawodawczej, ich rola w wykładni 

prawa. Istota procesu stanowienia 

i stosowania prawa. 



 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Wykładnia prawa 
administracyjnego 

K3P_W02  

K3P_W03 

K3P_W04 

K3P_U04  

K3P_U08 

K3P_K03  

 

Wykład: 

 informacyjny konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 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 wykładni. Rodzaje wykładni. 

Instytucje prawa administracyjnego a 

proces wykładni. Wartości i zasady prawa 

administracyjnego w procesie wykładni. 

 

Logika prawnicza 

K3P_W02  

K3P_U04  

K3P_U08  

K3P_K03  

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Nazwy, pojęcia, definicje. Rekonstrukcja 

wnioskowania i jej zamiana na funkcje, 

błędy wnioskowania, argumentacja 

prawnicza. 



 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Prawo konstytucyjne 

K3P_W04   

K3P_W07   

K3P_W16  

K3P_U02   

K3P_U13   

K3P_K01   

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 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. 

Przedmiot, charakter i źródła prawa 

konstytucyjnego. Nauka o konstytucji. 

Podstawowe zasady ustrojowe 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa 

człowieka, hierarchia norm prawnych, 

struktura sądownictwa, organy 

konstytucyjne, stany nadzwyczajne, 

zmiana konstytucji. Działanie i 

kompetencje egzekutywy i legislatywy. 

Wybory. Samorząd terytorialny.  

 

Prawa człowieka 
i systemy ich ochrony 

K3P_W06  

K3P_W07  

K3P_W10  

K3P_U05  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Pojęcie praw człowieka, zakresu ich 

regulacji w prawie krajowym 

i międzynarodowym, przesłanek i zakresu 

dopuszczalnych ograniczeń, znaczenie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

struktury ONZ. Międzynarodowe 

konwencje praw człowieka, generacje 

praw człowieka.  

Organy kontroli 
państwowej i ochrony 
prawa 

K3P_W04  

K3P_W07   

K3P_W16  

K3P_U02   

K3P_K01   

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

Rodzaje i cel ochrony prawnej, struktura i 

zasady organizacji i funkcjonowania 

organów ochrony prawnej. Konstytucyjne 

organy kontroli i ochrony prawnej. Organy 

ścigania karnego. Rzecznicy interesu 



K3P_K02  problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; tzw. burza 
mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

publicznego. Korporacyjne organy pomocy 

prawnej. Organy zastępstwa 

procesowego. Organy policji 

administracyjnej. Organy kontroli 

administracji samorządowej. 

Prawo 
międzynarodowe 
prywatne 

K3P_W06  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 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 i źródła prawa prywatnego 

międzynarodowego. Stosowanie prawa 

prywatnego międzynarodowego. 

Stwierdzenie treści oraz zastosowanie 

prawa obcego. Wyznaczenie i zakres 

prawa właściwego dla zobowiązań 

umownych. Normy prawa jednolitego 

dotyczące międzynarodowej sprzedaży 

towarów. Wyznaczenie i zakres prawa 

właściwego dla zobowiązań 

pozaumownych. Wyznaczenie i zakres 

prawa właściwego dla sytuacji życiowych 

z zakresu prawa rodzinnego i 

opiekuńczego. Wyznaczenie i zakres 

prawa właściwego dla sytuacji życiowych 

z zakresu prawa spadkowego. 

Międzynarodowe postępowanie cywilne. 

Prawo 
międzynarodowe 
publiczne 

K3P_W06  

K3P_U01  

K3P_U04  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

Prawo międzynarodowe - charakterystyka 

ogólna. Źródła prawa międzynarodowego 

Podmioty prawa międzynarodowego. 



K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05 

konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; tzw. burza 
mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Organy państwa w stosunkach 

międzynarodowych. Organizacje 

międzynarodowe. Pokojowe załatwianie 

sporów międzynarodowych. 

Odpowiedzialność międzynarodowa 

państw. Prawo konfliktów zbrojnych. 

Prawo administracyjne 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 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 administracyjnego. Zadania 

publiczne. Prawo administracyjne a inne 

gałęzie prawa. Cechy norm prawa 

administracyjnego. Europejskie prawo 

administracyjne. Źródła prawa 

administracyjnego. Organizacja prawna 

administracji państwowej (centralnej). 

Samorząd terytorialny. Stosunki 

ustrojowo-prawne wewnątrz administracji 

publicznej oraz między podmiotami 

administrującymi. Resortowa struktura 

administracji. Status urzędnika. Majątek 

publiczny. Prawne formy działania 

administracji publicznej. Akt 

administracyjny. Sfery życia społecznego 

regulowane prawem administracyjnym. 

Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje 

administracyjnoprawne. Odpowiedzialność 

odszkodowawcza za działania 



administracji. 

Prawo rodzinne i 
opiekuńcze 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

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. 

Koncepcje i zasady, prawa rodzinnego 

i prawa socjalnego: 

małżeństwo: ślub, przeszkody małżeńskie, 

małżeńskie stosunki własności, separacja. 

rozwód, warunki rozwodu, skutki prawne 

rozwodu. 

pochodzenie dziecka: domniemanie 

ojcostwa, uznanie dziecka, ustalenie 

ojcostwa, opieka i kuratela: 

ubezwłasnowolnienie, obowiązki 

opiekuna, rodzaje kurateli; władza 

rodzicielska, postępowanie sądowe 

w sprawach rodzinnych i opieki nad 

dzieckiem. 

Prawo cywilne - część 
ogólna i prawo 
rzeczowe 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Źródła, systematyka i zasady prawa 

cywilnego, stosunek cywilnoprawny,  

prawo podmiotowe i przedmiotowe, 

przedmiot stosunku cywilnoprawnego,  

czynności prawne i inne zdarzenia 

cywilnoprawne, forma oświadczenia woli, 

wykładnia oświadczeń woli. 



 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Prawo cywilne - 
zobowiązania i prawo 
spadkowe 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 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 zobowiązania (wynikające z 

czynności prawnej i z ustawy, 

bezpodstawne wzbogacenie, delikty, 

wykonanie, niewykonanie i naruszenie 

zobowiązania.  Podstawowe instytucje 

z zakresu prawa spadkowego. 

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. 

Prawo pracy 

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U09  

K3P_K02  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 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, 

obowiązki stron stosunku pracy.  

Roszczenia ze stosunku pracy. 



wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Prawo rzymskie 

K3P_W05  

K3P_W11  

K3P_W12  

K3P_U07  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny) 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line; 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

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. 

Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu 

europejskiej kultury prawnej. Zasady 

prawne. Instytucje procesu rzymskiego 

prawa osobowego, rodzinnego, 

rzeczowego. Pojęcie rzeczy, posiadanie 

a własność, prawa na rzeczy cudzej. 

Prawo karne i prawo 
wykroczeń 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05 

 K3P_W16 

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Wina, przestępstwo, kara, zasady 

i przesłanki odpowiedzialności karnej, 

okoliczności wyłączające 

odpowiedzialność karną rodzaje 

przestępstw i kategorie odpowiedzialności 

karnej. Charakterystyka wybranych 

kategorii rodzajowych przestępstw. Wina, 

kara za wykroczenie, rodzaje wykroczeń i 

kategorie odpowiedzialności, 



Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

charakterystyka wybranych kategorii 

rodzajowych wykroczeń. 

Postępowanie 
administracyjne i 
sądowoadministracyjne  

 

 

 

 

 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_U13  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 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. 

Administracyjne postępowanie 

jurysdykcyjne. Przebieg postępowania 

jurysdykcyjnego, jego cel i istota. 

Postępowania uproszczone uregulowane 

w Kodeksie postępowanie 

administracyjnego. Zaświadczenie. Skargi 

i wnioski. Administracyjne postępowanie 

egzekucyjne Postępowanie 

sądowoadministracyjne. Przebieg 

postępowania sądowoadministracyjnego, 

jego cel i istota. 

Postępowanie cywilne 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05 

 K3P_W16 

K3P_U01  

K3P_U04  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 problemowy; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena 
postaw studenta. 

Zasady w sądowym postępowaniu 

cywilnym, pojęcie, rodzaje i funkcje 

postępowania cywilnego; źródła prawa 

procesowego przesłanki procesowe; 

zakres ochrony prawnej w sądowym 

postępowaniu cywilnym – dopuszczalność 



K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_U13  

K3P_K05  

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

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 

postępowania; postępowanie przed 

sądem I instancji, orzeczenia sądowe – 

wyroki, nakazy zapłaty i postanowienia; 

środki zaskarżenia – zwyczajne 

i nadzwyczajne. 

Postępowanie karne 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05 

 K3P_W16 

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_U13  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 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 procesu karnego, przesłanki 

procesu karnego, etapy i cele procesu 

karnego, dochodzenie, śledztwo 

postępowanie przed sądem, strony 

i organy prowadzące proces karny, biegły 

w procesie karnym. 

Postępowanie przed sądem I i II instancji. 

 

 

 



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  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 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  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Podstawowe i uzupełniające pojęcia 

prawa dewizowego. 

Funkcje prawa dewizowego. 

Zasady dokonywania obrotu dewizowego. 

Zwyczajne i nadzwyczajne ograniczenia 

dewizowe. 

 

Prawo 
energetyczne 

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

K3P_K03  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Podstawowa terminologia: przesył, 

dystrybucja, obrót, sieci przesyłowe, 

przedsiębiorstwo energetyczne, 

przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, 

regulacja, bezpieczeństwo energetyczne, 

dostarczanie paliw i energii, polityka 

energetyczna, gospodarka paliwami 

i energią, koncesje i taryfy, kary 

pieniężne. 

Prawo 
geologiczne 
i górnicze 

K3P_W05 K3P_W07  

K3P_U01  

K3P_U04  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

Podstawy prawne działalności górniczej 

i geologicznej w RP, zasady 

odpowiedzialności za szkody, podstawy 



K3P_K01  

K3P_K02  

K3P_K04  

konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

normatywne wydobywania kopalin 

i obrotu nimi, koncesje. 

Prawo podatkowe 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K01  

K3P_K05 

K3P_K07 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 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. 

Podstawowe zasady podatku w ordynacji 

podatkowej, formy opodatkowania 

dochodów,  przedmiot i formy 

opodatkowania podatkiem PIT, zasady 

opodatkowania akcyzą, ewidencja  

i rozliczenia dla potrzeb podatku VAT. 

 

Prawo finansów 
publicznych 

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_W10  

K3P_U01  

K3P_U02  

K3P_U07  

K3P_K02  

K3P_K07  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Finanse publiczne jako złożona kategoria 

ekonomiczno-prawna, polityka finansowa, 

system prawno-finansowy, stosunki 

finansowe, zasady gospodarki finansowej 

jednostek sektora finansów publicznych. 

Budżet jako publiczny, podstawowy plan 

finansowy państwa. 

Państwowy dług publiczny. 

 



 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Prawo handlowe 

K3P_W09  

K3P_W15  

K3P_U07  

K3P_U10  

K3P_K02  

K3P_K04  

K3P_K05  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 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. 

Prawo spółek handlowych, prawo 

upadłościowe i restukturyzacyjne, prawa 

papierów wartościowych oraz prawo 

rynku kapitałowego, prawo umów 

handlowych. 

Prawo 
upadłościowe 
i restrukturyzacyj
ne 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Przesłanki wszczęcia postępowania 

upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 

Skutki ogłoszenia upadłości,  

Zaspokojenie wierzycieli, przyjęcie układu 

oraz jego skutki. 



K3P_K05   

Prawo budowlane 

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 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 
transportowe 

K3P_W03  

K3P_W05  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_K01  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Podstawowe instytucje prawa 

przewozowego i transportowego, 

w zakresie przewozu przesyłek i osób, 

mienia - jako jednej z części prawa 

cywilnego. 

Prawo ochrony 
środowiska 

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Regulacje prawne w treści ustaw  

w obszarze środowiska naturalnego. 

Procedura pozyskiwania decyzji 

i pozwoleń niezbędnych na etapie 

realizacji oraz eksploatacji dowolnego 

przedsięwzięcia. 

Prawo 
gospodarcze 
publiczne 

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Nadzór Państwa nad przedsiębiorcami 

oraz procesami gospodarczymi; 

kształtowanie stosunków własnościowych 

środków produkcji przez Państwo; 

działalność gospodarcza samorządu 

terytorialnego /gospodarka komunalna/; 

samorząd gospodarczy i zawodowy. 



 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

Administracja 
elektroniczna 

K3P_W10  

K3P_W17  

K3P_U09  

K3P_U10  

K3P_K01  

K3P_K02  

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. 

Podstawowe pojęcia e-Administracji. 

Podstawy prawne e-Administracji, 

Architektura informacyjna państwa. 

Elektroniczne zarządzanie dokumentami. 

Etyka prawnicza 

K3P_W03  

K3P_W04  

K3P_W11  

K3P_W14  

K3P_U03 

K3P_K08  

K3P_K11  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Podstawowe pojęcia etyki, tradycje etyki 

prawniczej, status zawodów prawniczych 

jako zawodów zaufania publicznego oraz 

etyka zawodowa poszczególnych 

zawodów prawniczych. 

Prawo ochrony 
konkurencji 
i konsumenta 

K3P_W05 

K3P_W15 

K3P_U01 

K3P_U04 

K3P_K01 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

Kluczowe problemy prawa ochrony 

konkurencji i konsumentów. Zakaz 

praktyk ograniczających konkurencję. 

Postępowanie w sprawach ochrony 

konkurencji i konsumentów. 



K3P_K02 

K3P_K08 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

 

 

 

 

 

Prawo sztucznej 
inteligencji i 
nowych 
technologii 

K3P_W05  

K3P_W17  

K3P_U10  

K3P_K02  

K3P_K03 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, np. 
on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 
Obserwacja i ocena postaw 

studenta. 

 

 

 

Wpływ technologii na społeczeństwo. 

Pojęcie SI. Ramy prawne SI i nowych 

technologii. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji. Odpowiedzialność 

SI. Ochrona prywatności w kontekście SI. 

SI jako narzędzie pracy. Etyka prawna SI. 

 

Zajęcia do 
wyboru w języku 
obcym 
o tematyce 
związanej 
z kierunkiem 
studiów 

K3P_U09 

K3P_U11  

K3P_U12  

K3P_K02  

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 

 gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 
Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Administracyjnoprawne aspekty Unii 

Europejskiej 

System instytucjonalny UE. Źródła prawa 

Unii Europejskiej. Zasady stosowania 

prawa UE. Zakres traktatów 

wspólnotowych. 

Konstytucyjne prawo porównawcze 

Systemy prawne współczesnego świata. 

Zasady konstytucyjne. Formy państwa. 

Modele ustrojowe. 

 

 

  



Zajęcia kształcenia specjalnościowego: 

Nazwa zajęć Zakładane efekty 

uczenia się 
Formy i metody kształcenia 

Sposoby weryfikacji i oceniania 
efektów uczenia się Treści programowe 

Prawo Unii 
Europejskiej 

K3P_W02 

K3P_W15 

K3P_U01 

K3P_U04 

K3P_K01 

K3P_K07 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 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. 

 

Historia Unii Europejskiej. System 

instytucjonalny UE. Źródła prawa Unii 

Europejskiej. Zasady stosowania prawa 

UE. Podmiotowość organizacji 

międzynarodowych. Podział organizacji 

międzynarodowych. Podmiotowość Unii 

Europejskiej. Zmiany podmiotowości UE 

wynikające z Traktatu Lizbońskiego. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Prejudycjalność. Zasada 

prymatu prawa wspólnotowego. Skargi do 

TSUE. Orzeczenie wstępne. Tworzenie 

prawa w Unii Europejskiej. Strefa euro. 

Rodzaje aktów prawnych Unii 

Europejskiej. Swobody przepływu osób, 

towarów, usługi i kapitału. 

 

Zamówienia 
publiczne 

  

K3P_W04  

K3P_U02  

K3P_U07  

K3P_K02  

K3P_K07  

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

 (jeden z powyższych do 
wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 
 

Przepisy prawa wspólnotowego oraz 

przepisy ustawy - prawo zamówień 

publicznych. Regulacje w zakresie 

zamówień publicznych. Organy 

postępowania w zakresie zamówień 

publicznych. 



 metoda ćwiczeniowa 
oparta na wykorzystaniu 
różnych źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów 
źródłowych. 

Prawo samorządu 
terytorialnego 

 

K3P_W04  

K3P_W05  

K3P_W07  

K3P_W15  

K3P_U01  

K3P_U02  

K3P_U07  

K3P_K02  

K3P_K07  

  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 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 i miejsce samorządu 

terytorialnego w systemie ustrojowym 

państwa. Podstawy prawne ustroju 

samorządu terytorialnego. Zadania 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Gmina jako podstawowa jednostka 

samorządu terytorialnego. Struktura 

organizacyjna i zasady funkcjonowania 

powiatu. Miasto na prawach powiatu. 

Województwo jako jednostka samorządu 

terytorialnego. Akty prawa miejscowego 

organów samorządu terytorialnego. 

Współdziałanie jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Prawno-
ekonomiczne 
aspekty projektów 

K3P_W09 

K3P_W10 

K3P_U09 

K3P_K02 

K3P_K04 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Regulacje prawne w zakresie realizacji 

projektów, zasady efektywnego, 

ekonomicznego realizowania projektów.   



 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 

 gry symulacyjne. 

Alternatywne 
metody 
rozwiązywania 
sporów 

K3P_W11  

K3P_U06  

K3P_U13  

K3P_K05  

K3P_K06  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

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. 

Pojęcie konfliktu, sporu i sporu prawnego. 

Metody opanowywania sporów. 

Komunikacja i negocjacje prawnicze. 

Mediacja. Mediacja w prawie cywilnym. 

Mediacja w prawie karnym. Mediacja w 

prawie administracyjnym. 

Prawo karne 
skarbowe 

K3P_W01  

K3P_W04  

K3P_W10  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 

 Egzamin pisemny; 

 Egzamin ustny; 

 Test wiedzy  

Źródła i zasady prawa karnego 

skarbowego i kolizja ustaw w czasie 

i zasady jurysdykcji w sprawach karnych 



 K3P_W16  

K3P_U02  

K3P_U07  

K3P_K02  

K3P_K05  

K3P_K08  

konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 (jeden z powyższych do 

 wyboru); 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

skarbowych. Podmiot odpowiedzialności 

karnej skarbowej. Rodzaje 

odpowiedzialności za przestępstwa 

i wykroczenia skarbowe ze szczególnym 

uwzględnieniem podstaw zaniechania 

ukarania sprawcy. 

Prawo Internetu 

K3P_W05  

K3P_W08  

K3P_W09  

K3P_U04  

K3P_K01 

K3P_K07 

  

 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny 
prowadzony w formie 
konwencjonalnej lub zdalnie, 
np. on line); 

 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. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Podstawowe akty prawne, które regulują 

przebieg korzystania z szeroko pojętych 

systemów informatycznych. Internet 

z punktu widzenia prawa ochrony 

konkurencji i konsumentów oraz prawa 

telekomunikacyjnego. 



Kryminalistyka 

 

K3P_W02  

K3P_W03  

K3P_W10  

K3P_U07  

K3P_U14  

K3P_K02  

K3P_K08  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 

 gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Kryminalistyka i jej kategorie. Siedem 

złotych pytań i drogi odpowiedzi na nie: 

Czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

Oględziny. Pobieranie materiału 

porównawczego. Biegli/ekspertyzy 

kryminalistyczne. Eksperyment. 

Okazanie. Przesłuchanie. Szczególne 

formy przesłuchania. Niekonwencjonalne 

metody śledcze. Pomyłki sądowe. 

Kryminologia 

K3P_W01   

K3P_U01  

K3P_U05  

K3P_K01  

K3P_K08 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 
gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Pojęcie i przedmiot kryminologii. 

Charakterystyka przestępczości. 

Przestępca jako przedmiot 

zainteresowania kryminologii. Ofiara 

przestępstwa. Wybrane zjawiska 

społeczne. 



Prawne podstawy 
wykonywania 
zawodów 
prawniczych 

K3P_W11  

K3P_W14  

K3P_W16  

K3P_K02  

K3P_K05 

K3P_K07  

K3P_K08 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych; 
gry symulacyjne. 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Problematyka wykonywania zawodów 

prawniczych. Katalog zawodów 

prawniczych. Ustawy regulujące 

wykonywanie zawodów prawniczych. 

 

Symulacja 
rozprawy sądowej 
w sprawach 
administracyjnych 

K3P_W02  

K3P_W10  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U07  

K3P_U09  

K3P_K05 

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. 

Wykonywanie pod nadzorem 

merytorycznym i przy wsparciu 

metodologicznym ze strony 

prowadzącego symulacji rozprawy w 

sprawach administracyjnych 

 

Symulacja 
rozprawy sądowej 
w sprawach 
cywilnych 

K3P_W02  

K3P_W10  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U07  

K3P_U09  

K3P_K05 

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. 

Wykonywanie pod nadzorem 

merytorycznym i przy wsparciu 

metodologicznym ze strony 

prowadzącego symulacji rozprawy w 

sprawach cywilnych 

 

Symulacja 
rozprawy sądowej 

K3P_W02  

K3P_W10  

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

Wykonywanie pod nadzorem 

merytorycznym i przy wsparciu 



w sprawach 
karnych 

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U07  

K3P_U09  

K3P_K05 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 
analiza tekstów źródłowych. 

 referatu,  

 projektu: 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

metodologicznym ze strony 

prowadzącego symulacji rozprawy w 

sprawach karnych 

 

Sporządzanie pism 
procesowych 
i opinii prawnych w 
sprawach 
administracyjnych 

 

K3P_W02  

K3P_W10  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U07 

K3P_U08   

K3P_U09 

 K3P_U15  

K3P_K05  

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. 

Sporządzanie pism procesowych i opinii 

prawnych w sprawach administracyjnych. 

 

Sporządzanie pism 
procesowych 
i opinii prawnych w 
sprawach 
cywilnych 

 

K3P_W02  

K3P_W10  

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U07 

 K3P_U08   

K3P_U09 

K3P_U15  

K3P_K05  

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. 

Sporządzanie pism procesowych i opinii 

prawnych w sprawach cywilnych. Metody 

sporządzania pism procesowych i opinii 

prawnych. 

 

 

Proseminarium 

K3P_W02 

K3P_U01 

K3P_U13 

K3P_K01 

K3P_K02 

Seminarium: 

 metoda problemowa; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 Zaliczenie na ocenę; 

  Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Rola seminarium dyplomowego i 

promotora w tworzeniu pracy dyplomowej. 

Specyfika badań w naukach prawnych. 

Etapy procesu badawczego. 



dyskusja. 

Seminarium  

K3P_W02  

K3P_U01  

K3P_U13 

K3P_U14 

K3P_K01 

K3P_K02 

Seminarium: 

 metoda problemowa; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja. 

 Zaliczenie na ocenę; 

  Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Konstrukcja pracy dyplomowej jako 

całości i jej poszczególnych elementów. 

Edycja pracy dyplomowej – struktura 

tekstu, forma, styl, język, pisownia nazw 

obcych i skrótów, sporządzanie tabel i 

wykresów, tworzenie bibliografii i 

przypisów. Wybór problematyki i 

formułowanie tematu pracy dyplomowej. 

Sposoby zbierania materiałów 

źródłowych. Dobór i analiza literatury z 

zakresu podjętej tematyki. Aspekty 

etyczne i prawne dotyczące 

przygotowania pracy dyplomowej. Cel 

badań. Przedmiot badań. Problemy i 

hipotezy. Zmiennie i wskaźniki. Strategie 

ilościowe i jakościowe. Metody badań. 

Techniki badań. Narzędzia badań. Dobór 

próby badawczej. Tworzenie narzędzi 

badawczych. Rola aneksu, załączników. 

Prezentacja materiału badawczego. 

Poprawność analiz materiału 

badawczego. Odniesienie badań do 

problemów i hipotez. Zakończenie i 

wnioski. 

Autoprezentacja 
i wystąpienia 
publiczne 

K3P_U06 

K3P_U07 

K3P_U09 

K3P_U10 

K3P_U13 

K3P_K01 

K3P_K04 

K3P_K06 

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Metody i taktyki oddziaływania na 

rozmówców, słuchaczy, widzów, 

rozpoznawanie i eksplikacja zjawisk 

interpersonalnych, kształtowanie 

własnego wizerunku. 



 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 drama; 

 opowiadanie. 

Kreowanie marki 
osobistej 

K3P_W14  

K3P_U01  

K3P_U07  

K3P_U09 

 K3P_U10 

K3P_K03  

K3P_K04  

K3P_K05  

K3P_K09  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

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; 

 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 budowania wizerunku i marki. 

Negocjacje 
w biznesie 

 

K3P_W09  

K3P_W11  

K3P_U06  

K3P_U13  

K3P_K05  

K3P_K06  

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta na 
wykorzystaniu różnych źródeł 
wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Diagnozowanie przyczyn powstawania 

konfliktów, typy konfliktów, sposoby ich 

rozwiązywania, skuteczne metody 

komunikacji interpersonalnej 

w negocjacjach. 



 drama; 

 gry symulacyjne. 

Zarządzanie 
konfliktem w grupie 

K3P_W09  

K3P_W11  

K3P_U03  

K3P_U06  

K3P_U13 

K3P_U15 

K3P_K03  

K3P_K05  

K3P_K06  

K3P_K08 

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: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Poznanie i wskazanie czynników 

powodujących występowanie sytuacji 

konfliktowych w grupie, poznanie 

własnych reakcji i zachowań w sytuacjach 

konfliktowych. 

Metody w jaki sposób asertywnie 

i rozwojowo wykorzystać konflikt 

w kontaktach interpersonalnych. 

Przyczyny konfliktów – czynniki 

zniekształcające postrzeganie przyczyny 

konfliktu. 

Prawo medyczne 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W07  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_K01  

Wykład: 

 informacyjny (konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Prawa pacjenta. Zdarzenie niepożądane 

a błąd medyczny, tajemnica zawodowa, 

dokumentacja medyczna, rodzaje 

odpowiedzialności za naruszenie praw 

pacjenta. 

Prawo 
zabezpieczenia 
społecznego 

K3P_W02  

K3P_W07  

K3P_W10  

K3P_U04  

K3P_K01  

K3P_K02  

Wykład: 

 informacyjny 
(konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Zagadnienia pojęciowe, charakter norm 

prawa zabezpieczenia społecznego, 

dopuszczalność stosowania zasad 

współżycia społecznego, zasady 

zabezpieczenia idee; Zakres 

przedmiotowy i podmiotowy 

zabezpieczenia społecznego;  

Formy organizacyjno-finansowe 

zabezpieczenia finansowego. 

 

Podstawy 
psychologii 
w biznesie 

K3P_W05  

K3P_W09  

K3P_U06  

K3P_U07  

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta 
na wykorzystaniu różnych 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

Praktyczne możliwości wykorzystania 

wiedzy psychologicznej w praktyce 

biznesowej. 

Komunikacja interpersonalna w biznesie. 



K3P_K02  

K3P_K04  

K3P_K05  

K3P_K06 

K3P_K08  

 

źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 dyskusja; 

 analiza tekstów źródłowych. 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Reklama. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Prawo własności 
przemysłowej 

K3P_W05 

K3P_W08  

K3P_U02  

K3P_U07  

K3P_K02  

K3P_K08 

 K3P_K09  

 

 

  

Wykład: 

 informacyjny 
(konwencjonalny), 

 problemowy; 

 konwersatoryjny. 
 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Prawo własności przemysłowej. 

Wynalazki. Wzory użytkowe, wzory 

przemysłowe. Znaki towarowe. 

Oznaczenia geograficzne. Topografia 

układów scalonych. 

Zasady 
prowadzenia 
kancelarii prawnej 

K3P_W09 

K3P_W10  

  

K3P_W14  

K3P_K04  

K3P_K05 

K3P_K08 

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. 

Podstawowe zagadnienia prawne, 

organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i 

inne związane z prowadzeniem kancelarii 

prawnej. 

Pułapki prawne działalności małej firmy. 

Zasady 
prowadzenia 
małego 
przedsiębiorstwa 

K3P_W09  

K3P_W13  

K3P_W17  

K3P_U07  

K3P_K04  

K3P_K05  

 

Warsztaty: 

 metoda problemowa; 

 metoda ćwiczeniowa oparta 
na wykorzystaniu różnych 
źródeł wiedzy; 

 metoda projektu; 

 tzw. burza mózgów; 

 studium przypadku; 

 Zaliczenie na ocenę; 

 Przygotowanie: 

 referatu,  

 projektu: 

 prezentacji; 

 Obserwacja i ocena postaw 
studenta. 

Podstawowe zagadnienia organizacyjne, 

techniczne i inne związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia. 

Charakterystyka mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Formy prawne i 

organizacyjne małych przedsiębiorstw. 



 dyskusja; 
analiza tekstów źródłowych. 

Prokura. Zarządzanie firmą rodzinną. 

Pułapki prawne działalności małej firmy. 

Odpowiedzialność 
funkcjonariusza 
publicznego 
i osoby pełniącej 
funkcję publiczną 

K3P_W04  

K3P_W10  

K3P_U01  

K3P_K02  

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 
wykonawcze 

K3P_W01  

K3P_W02  

K3P_W05 

 K3P_W16 

K3P_U01  

K3P_U04  

K3P_U06  

K3P_U09  

K3P_K05  

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. 

Źródła prawa karnego wykonawczego. 

Zasady prawa karnego wykonawczego. 

Organy w postępowaniu karnym 

wykonawczym.  

Praktyki zawodowe 

K3P_W14  

K3P_U01 

 K3P_U06  

K3P_U07 

 K3P_U09  

K3P_K05  

 

 

 

 Obserwacja i ocena pracy 
studenta przez zakładowego 
opiekuna praktyk. 

 Analiza zgodności celów 
praktyki, założonych efektów 
uczenia się, na podstawie 
złożonego sprawozdania z 
praktyki zawodowej. 

Wprowadzenie do praktycznego 

wykonywania zawodu. Kształtowanie 

umiejętności zastosowania wiedzy 

teoretycznej w praktyce. Poznanie 

organizacji pracy kancelarii prawniczych i 

innych jednostek organizacyjnych. 

Kształtowanie wysokiej kultury i etyki 

pracy oraz godności zawodu. 

 

  



PRAKTYKI ZAWODOWE– WYMIAR, FORMA I ZASADY ODBYWANIA: 

Wymiar praktyk: Realizowane są trzy praktyki zawodowe w wymiarze po 240 godzin „zegarowych” (60 min.) w 

semestrze VI, VIII, IX/ 12 punktów ECTS w każdym semestrze/.  Łącznie 720 godzin (6 miesięcy) / 36 

punktów ECTS/.  
Forma odbywania praktyk: Praktyki zawodowe odbywane na zasadzie skierowania z Uczelni, w tym również praktyki odbywane w 

wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonanej przez studenta pracy będzie 

zgodny z programem praktyki. Uczelnia organizuje praktyki zawodowe w instytucjach, z którymi 

podpisała porozumienia lub umowy. W przypadku gdy brak jest porozumienia lub umowy podpisywana 

jest „Umowa o studencką praktykę zawodową” pomiędzy Collegium Witelona, a organami administracji 

rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami lub innymi jednostkami 

organizacyjnymi w których ma odbyć się praktyka. 
Zasady odbywania praktyk: Zgodnie z programem studiów, studenci zobowiązani są do odbycia w trakcie studiów praktyki 

zawodowej. Zasady i formę odbywania praktyk zawodowych określone zostały w Regulaminie studiów 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oraz Zarządzeniu Rektora w sprawie wprowadzenia 

regulaminu praktyk zawodowych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Celem praktyk 

zawodowych jest umożliwienie studentom uzyskanie doświadczenia zawodowego, tym samym 

zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Odbycie praktyk daje studentom możliwość 

zapoznania się z pracą zawodową, a podmiotom oferującym praktyki - możliwość wyboru przyszłych 

kandydatów do pracy lub stażu. Praktyki mają charakter praktyk obligatoryjnych i odbywają się zgodnie 

z planem studiów. Praktyki realizowane są w organach administracji rządowej i samorządowej, 

kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych i innych instytucjach związanych 

z tworzeniem i stosowaniem prawa. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania 

instytucji, a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez ten podmiot. Kontrola 

odbywania praktyk zawodowych realizowana jest przez opiekunów praktyk z Uczelni w formie wizyty 

u wybranych podmiotów, a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę i 

podmiot, w którym odbywa praktykę. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta 

dokumentów zgodnych z regulaminem praktyk zawodowych w Collegium Witelona Uczelnia 

Państwowa. 



 

 

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  

 
10/300 

Łączna liczba godzin zajęć 

2805/1735* 

(*bez praktyk 

zawodowych) 

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

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia 

151 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
176 

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

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych - w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

6 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru  

(w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów) 

92 

Łączna liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
100 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  36 

Wymiar praktyk zawodowych  720 godz. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
60 godz. 

 



 

 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 

 

Forma/y zajęć 

 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba punktów  

ECTS 

Podstawy języka łacińskiego dla prawników warsztaty 25/10 2 

Metodologia badań w naukach społecznych warsztaty 15/5 2 

Ochrona własności intelektualnej warsztaty 15/5 2 

Dostęp do informacji publicznej i ochrona 

danych osobowych 
warsztaty 25/10 2 

Informatyka prawnicza warsztaty 20/10 1 

Wprowadzenie do praktyki zawodowej warsztaty 15/5 1 

Język obcy* lektorat 120/60 8 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 60/30 0 

Prawoznawstwo warsztaty 30/20 3 

Tworzenie i stosowanie prawa warsztaty 15/10 2 

Wykładnia prawa administracyjnego warsztaty 15/5 1,5 

Logika prawnicza warsztaty 30/15 1,5 

Prawo konstytucyjne warsztaty 20/5 2 

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa warsztaty 15/5 1 

Prawo międzynarodowe prywatne warsztaty 15/10 1,5 

Prawo międzynarodowe publiczne warsztaty 15/5 1,5 

Prawo administracyjne warsztaty 50/20 5 

Prawo rodzinne i opiekuńcze warsztaty 25/5 2,5 

Prawo cywilne - część ogólna i prawo 

rzeczowe 
warsztaty 40/40 5 

Prawo cywilne - zobowiązania i prawo 

spadkowe 
warsztaty 40/40 5 



 

 

Prawo pracy warsztaty 25/10 2 

Prawo rzymskie warsztaty 15/5 2 

Prawo karne i prawo wykroczeń warsztaty 40/20 4,5 

Postępowanie administracyjne  

i sądowo-administracyjne 
warsztaty 50/40 5 

Postępowanie cywilne warsztaty 50/40 5 

Postępowanie karne warsztaty 50/45 5 

Prawo podatkowe warsztaty 25/10 2 

Prawo finansów publicznych warsztaty 25/10 2 

Prawo handlowe warsztaty 25/10 2 

Prawo gospodarcze publiczne warsztaty 30/10 2,5 

Administracja elektroniczna warsztaty 30/30 4 

Prawo ochrony konkurencji i 

konsumenta/Prawo sztucznej inteligencji i 

nowych technologii 

warsztaty 20/5 2 

Zajęcia do wyboru w języku obcym o 

tematyce związanej z kierunkiem studiów: 

Administracyjnoprawne aspekty Unii 

Europejskiej/Konstytucyjne prawo 

porównawcze 

warsztaty 40/20 4 

Prawo Unii Europejskiej warsztaty 30/10 2 

Zamówienia publiczne warsztaty 20/10 2 

Prawo samorządu terytorialnego warsztaty 20/5 2,5 

Prawno-ekonomiczne aspekty projektów warsztaty 15/5 1,5 

Alternatywne metody rozwiazywania sporów 
 

warsztaty 

15/10 1,5 

Prawo karne skarbowe warsztaty 15/5 1,5 



 

 

Prawo Internetu warsztaty 15/5 1 

Kryminalistyka/Kryminologia warsztaty 15/5 1,5 

Prawne podstawy wykonywania zawodów 

prawniczych 
warsztaty 15/5 1 

Symulacja rozprawy sądowej w sprawach 

administracyjnych 
warsztaty 30/15 2 

Symulacja rozprawy sądowej w sprawach 

cywilnych 
warsztaty 30/15 2 

Symulacja rozprawy sądowej w sprawach 

karnych 
warsztaty 30/15 2 

Sporządzanie pism procesowych, opinii 

prawnych i glos w sprawach 

administracyjnych 

warsztaty 30/15 3 

Sporządzanie pism procesowych, opinii 

prawnych i glos w sprawach cywilnych 
warsztaty 30/15 3 

Proseminarium seminarium 30/15 4 

Seminarium seminarium 60/40 8 

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne/ 

Kreowanie marki osobistej 
warsztaty 15/5 1 

Negocjacje w biznesie/Zarządzanie konfliktem 

w grupie 
warsztaty 30/15 3 

Zasady prowadzenia kancelarii prawnej 

/Zasady prowadzenia małego 

przedsiębiorstwa 

warsztaty 30/15 3 

Odpowiedzialność funkcjonariusza 

publicznego i osoby pełniącej funkcję 

publiczną/Prawo karne wykonawcze 

warsztaty 30/15 3 

Praktyki zawodowe  720/720 36 

Razem: 2295/1530 176 

 

  



 

 

Informacja o zajęciach prowadzonych w językach obcych* 

Nazwa zajęć Forma realizacji Semestr 
Forma 

studiów 
Język wykładowy 

 

Język obcy (do wyboru: 

j. angielski,  

j. niemiecki,  

j. francuski, 

język rosyjski) 

 

 

lektorat 

 

 

 

3,4,5,6 

 

 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

 

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski 

język rosyjski 

 

 

Zajęcia do wyboru  

w języku obcym o 

tematyce związanej z 

kierunkiem studiów: 

Administracyjnoprawne 

aspekty Unii 

Europejskiej 

 

 

 

warsztaty 

 

 

 

2 

 

 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

 

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski 

język rosyjski 

 

 

Zajęcia do wyboru  

w języku obcym o 

tematyce związanej z 

kierunkiem studiów: 

Konstytucyjne prawo 

porównawcze 

 

 

warsztaty 

 

 

2 

 

 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

 

 

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski 

język rosyjski 

 

 

 

Moduły zajęć do wyboru* 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna 

liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Język obcy ćwiczenia 120/60 8 

Prawo celne/Prawo dewizowe wykład 20/10 3 

Prawo energetyczne/Prawo 

geologiczne i górnicze 
wykład 25/10 2 

Prawo budowlane/Prawo 

transportowe 
wykład 20/20 2 

Zajęcia do wyboru w języku obcym o 

tematyce związanej z kierunkiem 

studiów: Administracyjnoprawne 

aspekty Unii 

Europejskiej/Konstytucyjne prawo 

porównawcze 

warsztaty 40/20 4 



 

 

Prawo ochrony konkurencji i 

konsumenta/Prawo sztucznej 

inteligencji i nowych technologii 

wykład/warsztaty 30/20 / 20/5 4 

Kryminalistyka/Kryminologia wykład/warsztaty 15/15 / 10/5 3 

Prawne podstawy wykonywania 

zawodów prawniczych 
warsztaty 15/10 1 

Autoprezentacja i wystąpienia 

publiczne/ Kreowanie marki osobistej 
wykład/warsztaty 15/10  15/5 2 

Negocjacje w biznesie/Zarządzanie 

konfliktem w grupie 
warsztaty 30/15 3 

Prawo medyczne/Prawo 

zabezpieczenia społecznego 
wykład 30/15 3 

Podstawy psychologii w 

biznesie/Prawo własności 

przemysłowej 

wykład 30/15 3 

Zasady prowadzenia kancelarii 

prawnej /Zasady prowadzenia 

małego przedsiębiorstwa 

warsztaty 30/15 3 

Odpowiedzialność funkcjonariusza 

publicznego i osoby pełniącej funkcję 

publiczną/Prawo karne wykonawcze 

warsztaty 30/15 3 

Proseminarium  30/15 4 

Seminarium dyplomowe  60/40 8 

Praktyki zawodowe  720 36 

Razem:  - - 92 

*w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

 

 

Zajęcia lub grupy zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, nie więcej niż 50% liczby punktów ECTS 

Nazwa zajęć/ grup zajęć 
  

Forma/formy 
zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć Liczba 

punktów ECTS stacjonarne/niest
acjonarne 

Etykieta i savoir vivre w życiu publicznym wykład 10/5 1 

Teoria i filozofia prawa  wykład 25/10 2 



 

 

Historia doktryn politycznych i prawnych wykład 25/10 2 

Podstawy ekonomii dla prawników wykład 20/10 2 

Podstawy socjologii wykład 20/10 2 

Metodologia badań w naukach społecznych 
wykład czy 
warsztat? 

15/10 2 

Ochrona własności intelektualnej wykład 25/10 3 

Dostęp do informacji publicznej i ochrona 
danych osobowych 

wykład 25/15 2 

Informatyka prawnicza warsztaty 20/10 1 

Wprowadzenie do praktyki zawodowej warsztaty 15/5 1 

 Język obcy lektorat 120/60 8 

Prawoznawstwo wykład 50/60 4 

Tworzenie i stosowanie prawa wykład 15/5 2 

Wykładnia prawa administracyjnego wykład 15/10 2 

Prawo konstytucyjne wykład 30/20 3 

Prawa człowieka i systemy ich ochrony wykład 25/10 3 

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa wykład 15/10 1 

Prawo międzynarodowe prywatne wykład 15/10 2 

Prawo międzynarodowe publiczne wykład 15/10 2 

Prawo administracyjne wykład 50/60 5 

Prawo rodzinne i opiekuńcze wykład 25/15 3 



 

 

Prawo cywilne - część ogólna i prawo 
rzeczowe 

wykład 40/40 5 

Prawo cywilne - zobowiązania i prawo 
spadkowe 

wykład 40/40 5 

Prawo pracy wykład 25/15 2 

Prawo rzymskie wykład 30/15 3 

Prawo karne i prawo wykroczeń wykład 40/40 5 

Postępowanie administracyjne i 
sądowoadministracyjne 

wykład 50/60 5 

Postępowanie cywilne wykład 50/60 5 

Postępowanie karne wykład 50/45 5 

Prawo celne/Prawo dewizowe wykład 20/10 3 

Prawo energetyczne/Prawo geologiczne i 
górnicze 

wykład 25/10 2 

Prawo podatkowe wykład 25/15 4 

Prawo finansów publicznych wykład 25/15 2 

Prawo handlowe wykład 25/15 2 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne wykład 20/20 2 

Prawo budowlane/Prawo transportowe wykład 20/20 2 

Prawo ochrony środowiska wykład 40/20 3 

Prawo gospodarcze publiczne wykład 30/20 3 

Etyka prawnicza wykład 25/5 2 

Prawo ochrony konkurencji i 
konsumenta/Prawo sztucznej inteligencji i 
nowych technologii 

wykład 30/20 3 



 

 

Prawo Unii Europejskiej wykład 30/20 2 

Zamówienia publiczne wykład 30/5 3 

Prawo samorządu terytorialnego wykład 30/20 3 

Prawno-ekonomiczne aspekty projektów wykład 15/10 2 

Alternatywne metody rozwiazywania sporów  wykład 15/5 1 

Prawo karne skarbowe wykład 15/10 2 

Prawo Internetu wykład 15/10 1 

Razem: 1335/930 130 

 

 

Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach  

Semestr 
Dopuszczalny deficyt punktów 

po semestrze 

po I semestrze 18 punktów 

po II semestrze 24 punktów 

po III semestrze 24 punktów 

po IV semestrze 24 punktów 

po V semestrze 24 punktów 

po VI semestrze 24 punktów 

po VII semestrze, 18 punktów 

po VIII semestrze 18 punktów 

po IX semestrze 18 punktów 

po X semestrze 0 punktów 

 


