
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 23/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 r. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA KIERUNKU STUDIÓW 

PRAWO 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

STUDIA STACJONARNE 

PROFIL PRAKTYCZNY 

7 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 
 

 

Przyporządkowanie do  dyscypliny: 

Dziedzina:  nauk społecznych 

Dyscyplina*:  nauki prawne 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

Efekty uczenia się dla 

kierunku 

PRAWO 

Jednolite studia 

magisterskie 

Profil praktyczny 

 
Po ukończeniu 

jednolitych studiów 

magisterskich na 

kierunku PRAWO 

absolwent osiąga 

następujące efekty 

uczenia się: 
 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

w charakterystyce 

uniwersalnej 

pierwszego 

stopnia 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia sią 

w charakterystyce 

drugiego stopnia 

Odniesienie 

do efektów  

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompetencji 

inżynierskich** 

WIEDZA 

K_W01 

Posiada pogłębioną wiedzę 

o charakterze nauk prawnych, 

ich miejscu w systemie nauk 

oraz relacjach do innych nauk. 

Zna teorie naukowe i rozumie 

zasady wykładni prawa. 

P7U_W P7S_WG – 

K_W02 

Posiada rozszerzoną wiedzę 

o teoretycznej istocie prawa, 

w szczególności o rodzajach, 

treści, funkcjach prawa, jego 

znaczeniu dla człowieka, 

społeczeństwa oraz państwa. 

P7U_W P7S_WG – 

K_W03 

Ma rozszerzoną wiedzę na 

temat genezy i ewolucji prawa 

(polskiego oraz obcego), 

a także właściwych im 

instytucji prawnych. 

P7U_W P7S_WK – 



K_W04 

Posiada rozszerzoną wiedzę 

na temat zasad i instytucji 

polskiego prawa 

konstytucyjnego, cywilnego, 

gospodarczego, karnego oraz 

administracyjnego. 

P7U_W P7S_WG – 

K_W05 

Posiada pogłębioną wiedzę na 

temat funkcjonowania 

polskiego postępowania 

administracyjnego, karnego 

oraz cywilnego. 

P7U_W P7S_WG – 

K_W06 

Posiada rozszerzoną wiedzę 

na temat zasad oraz instytucji 

z zakresu prawa finansów 

publicznych, prawa 

handlowego oraz publicznego 

prawa gospodarczego. 

P7U_W P7S_WG – 

K_W07 

Posiada rozszerzoną wiedzę 

na temat prawa Unii 

Europejskiej, 

międzynarodowego prawa 

publicznego, praw człowieka 

oraz systemu ich ochrony. 

P7U_W P7S_WG – 

K_W08 

Ma pogłębioną, teoretyczną 

wiedzę na temat zawodów 

prawniczych, możliwości 

budowania ścieżki własnego 

rozwoju w wybranym 

zawodzie prawniczym. 

P7U_W P7S_WK – 

K_W09 

Ma pogłębioną wiedzę 

dotyczącą metodyki 

przygotowywania pracy 

dyplomowej, zna i rozumie 

podstawowe zasady, pojęcia 

oraz przepisy prawa własności 

intelektualnej. 

P7U_W P7S_WK – 

K_W10 

Posiada rozszerzoną wiedzę 

o sposobach rozwiązywania 

określonych problemów 

prawnych (kazusów) 

w oparciu o treść przepisów 

obowiązujących aktów 

prawnych oraz 

ukonstytuowanych na tle ich 

stosowania poglądów 

doktryny i judykatury. 

P7U_W 
P7S_WG 

P7S_WK 
– 

K_W11 

Posiada podstawową wiedzę 

z zakresu praktycznego 

funkcjonowania wybranych 

organów wymiaru 

sprawiedliwości. 

P7U_W P7S_WK – 



K_W12 

Posiada ogólną teoretyczną 

wiedzę z zakresu ekonomii 

i zarządzania, filozofii oraz 

socjologii. 

P7U_W P7S_WK – 

K_W13 

Zna specjalistyczny język 

obcy niezbędny wykonywaniu 

zawodów prawniczych. 

P7U_W P7S_WK – 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi prawidłowo 

interpretować i wyjaśniać 

znaczenie poszczególnych 

norm prawnych oraz 

wzajemne relacje między tymi 

normami w ramach różnych 

gałęzi prawa. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U02 

Potrafi wykorzystać zdobytą 

wiedzę teoretyczną z różnych 

gałęzi prawa do opisu 

i analizowania przyczyn 

i przebiegu procesów zmian 

prawa oraz potrafi 

formułować własne opinie 

i dobierać krytycznie dane 

i metody analizy stosowane 

w naukach prawnych. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U03 

Potrafi prognozować zmiany 

w prawie, wykorzystując do 

tego zaawansowane metody 

i narzędzia badawcze 

właściwe dla nauk prawnych. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U04 

Sprawnie porusza się 

w ramach polskiego systemu 

prawa; posługuje się 

odpowiednimi normami 

i regułami prawnymi w celu 

rozwiązywania konkretnych 

problemów; ma rozszerzone 

umiejętności rozstrzygania 

złożonych problemów natury 

prawnej z określonych 

dziedzin prawa, stosownie do 

wybranych samodzielnie 

przedmiotów. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U05 

Posiada pogłębione 

umiejętności wykorzystania 

zdobytej wiedzy do 

prezentowania własnych 

poglądów, wątpliwości 

i sugestii oraz popierania ich 

rozbudowaną argumentacją, 

P7U_U P7S_UK – 



kierując się przy tym 

zasadami etycznymi. 

K_U06 

Posiada umiejętność 

samodzielnego proponowania 

rozwiązań konkretnych 

problemów prawnych 

i przeprowadzenia procedury 

podjęcia rozstrzygnięć w tym 

zakresie. 

P7U_U P7S_UK – 

K_U07 

Posiada umiejętność 

przewidywania skutków 

planowanych działań 

w obszarze różnych dziedzin 

prawa. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U08 

Posiada rozwinięte 

umiejętności badawcze; 

formułuje problemy, dobiera 

adekwatne metody, techniki 

i narzędzia badawcze 

stosowane w naukach 

prawnych; opracowuje, 

prezentuje i interpretuje 

wyniki badań; potrafi 

wyciągnąć trafne wnioski 

i wskazać kierunki dalszych 

badań w obrębie wybranych 

dyscyplin prawa. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U09 

Posiada pogłębioną 

umiejętność sporządzania 

podstawowych pism 

procesowych dotyczących 

materii prawnej, 

przygotowania pisemnych 

analiz wybranych problemów 

prawnych wraz z propozycją 

właściwego ich rozwiązania, 

przy wykorzystaniu zdobytej 

wiedzy teoretycznej. 

P7U_U P7S_UW – 

K_U10 

Posiada pogłębioną 

umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych 

związanych bezpośrednio 

z problematyką prawną oraz 

dotyczących zagadnień 

leżących na pograniczu prawa 

i innych dziedzin nauki, przy 

wykorzystaniu zdobytej 

wiedzy teoretycznej. 

P7U_U P7S_UK – 

K_U11 
Posiada umiejętności 

językowe w zakresie 
P7U_U P7S_UK – 



specjalistycznej terminologii 

prawniczej (Legal English). 

K_U12 

Potrafi planować pracę 

indywidualną, jak również 

kierować pracą zespołu 

w celu efektywnej 

i skutecznej realizacji zadań 

zawodowych. 

P7U_U P7S_UO – 

K_U13 

Posiada umiejętność 

samodzielnego uczenia się, 

poszerzania własnej wiedzy; 

potrafi wyszukiwać potrzebne 

informacje korzystając 

zarówno ze źródeł 

tradycyjnych, jak 

i nowoczesnych technologii. 

P7U_U P7S_UU – 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Jest świadomym 

i kreatywnym uczestnikiem 

życia społecznego, jak 

również jest świadomy 

szczególnej roli prawa 

i prawnika w życiu 

społecznym 

i w funkcjonowania państwa, 

jest gotów do samodzielnej 

i krytycznej oceny odbieranej 

informacji, krytycznej oceny 

dorobku w obrębie dyscyplin 

prawa. 

P7U_K 
P7S_KK 

P7S_KO 
– 

K_K02 

Uznaje rolę i znaczenie 

wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych 

i praktycznych, ma 

świadomość zmian 

zachodzących w systemie 

prawa i tym samym 

konieczności ciągłego 

uzupełniania wiedzy. 

P7U_K P7S_KK – 

K_K03 

Potrafi podejmować 

i realizować decyzje (w tym 

prawne) samodzielnie, jak 

i kolegialnie, a w ramach 

przedsięwzięć grupowych jest 

zdolny do przyjęcia roli 

lidera, jak 

i podporządkowania się 

w grupie. 

P7U_K P7S_KR – 

K_K04 
Potrafi rozwiązać dylematy 

moralne zgodnie z przyjętym 
P7U_K P7S_KR – 



społecznym systemem 

wartości. 

K_K05 

Potrafi w podstawowym 

zakresie przedstawić sposoby 

prawnego rozwiązania 

dowolnego konfliktu 

społecznego. 

P7U_K P7S_KR – 

K_K06 

Posiada rozwiniętą 

umiejętność komunikacji 

interpersonalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

procesu podejmowania 

decyzji prawnych; poszukuje 

optymalnych rozwiązań. 

P7U_K 
P7S_KO 

P7S_KR 
– 

K_K07 

Umie uczestniczyć 

w przygotowaniu projektów 

w jakich bierze udział i potrafi 

przewidywać skutki swojej 

działalności. 

P7U_K P7S_KR – 

K_K08 

Potrafi uzasadnić swoje 

decyzje prawne z odwołaniem 

się do obowiązującego prawa, 

jak i społecznie przyjętego 

systemu wartości. 

P7U_K 
P7S_KO 

P7S_KR 
– 

K_K09 

Rozumie potrzebę 

permanentnego dokształcania 

się w zakresie prawa i nauk 

prawnych, potrafi 

samodzielnie i krytycznie 

uzupełniać wiedzę 

i umiejętności, rozszerzone 

o wymiar interdyscyplinarny. 

P7U_K P7S_KR – 

K_K10 

Jest przygotowany do 

myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy, kreatywny 

i innowacyjny oraz do 

wypełniania zobowiązań 

społecznych i zawodowych. 

P7U_K P7S_KO – 

K_K11 

Jest przygotowany 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. 

P7U_K P7S_KO – 

K_K12 
Rozumie ekonomiczny 

kontekst podejmowanych 
P7U_K P7S_KO – 



i realizowanych przez siebie 

decyzji i potrafi racjonalnie 

zarządzać swoim czasem 

pracy. 

 

Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
P6/7 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 
W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 
U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organizacja pracy; 

U – uczenie się) 
K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – rola 

zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P6S_WK  – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst. 


