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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 23/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 r. 

PUZ we Włocławku 

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych 

Zakład Administracji 

OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU PRAWO 

CYKL KSZTAŁCENIA: 2022/2023 - 2026/2027 

SPECJALNOŚCI (SPECJALIZACJE): 

1) KLASYCZNA 

2) GOSPODARCZO-PUBLICZNA 

 

1. Kierunek Prawo należy do dziedziny: nauki społeczne, dyscypliny: nauki prawne. 

2. Kierunek jest realizowany w ramach Zakładu Administracji, który wchodzi w skład Insty-

tutu Nauk Społecznych i Technicznych we współpracy ze Studium Języków Obcych 

i SWFiS. 

3. Kierunek Prawo realizowany jest w ramach jednolitych studiów magisterskich - 

stacjonarnych. 

4. Studia trwają 5 lat, 10 semestrów. W celu  uzyskania tytułu zawodowego magistra student 

powinien zdobyć co najmniej 306 punktów ECTS. 

5. W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy (głównie: pracodawców i studentów) jak 

również doświadczenia i wzorce międzynarodowe np. wnioski z analizy zgodności 

efektów uczenia się  z potrzebami rynku; monitoring karier zawodowych absolwentów. 

Program studiów dla naboru 2022/2023 był konsultowany z Okręgową Izbą Radców 

Prawnych w Toruniu, środowiskiem sędziowskim, prokuratorskim, urzędami publicznymi 

oraz przedsiębiorcami. Kształcenie na kierunku Prawo ma mieć charakter praktyczny, stąd 

program studiów opiera się przede wszystkim na realizacji zajęć w formach praktycznych 

(laboratoria, ćwiczenia, projekty), prowadzonych przez  kadrę posiadającą tytuły zawodowe 

(adwokatów, radców prawnych, notariuszy). Koncepcja kształcenia zakłada wprowadzenie 

do tradycyjnych elementów kształcenia (moduł cywilny, karny, administracyjny) 

nowatorskie przedmioty i wynikające z nich efekty uczenia się, które uwzględniają postęp 
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w obszarze stosunków społeczno- i gospodarczo-prawnych. Zakładane efekty uczenia się 

mają być uzyskane w oparciu również o elektroniczne źródła wiedzy i umiejętności - 

programy i aplikacje zawierające bazy aktów prawnych, orzecznictwo, praktyczne wzorce 

oraz literaturę. Koncepcja kształcenia uwzględnia wzorce, doświadczenia i wymagania 

prawniczych samorządów zawodowych, sektora prywatnego i publicznego. 

Zakład Administracji zorganizował  spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi. 

Interesariusze obszernie wypowiadali się na temat programu studiów. Opinie 

interesariuszy zewnętrznych w obszarze programu studiów zostały uzyskane na 

podstawie przeprowadzonych rozmów oraz podczas spotkania Rady Ekspertów. 

Aktualny program powstał na bazie programu dla cyklu kształcenia 2021/2022 - 

2025/2026 po: 

1) analizie stanowisk i wniosków interesariuszy zewnętrznych, 

2) analizie stanowisk i wniosków studentów kierunku Prawo, 

3) analizie propozycji nauczycieli Zakładu Administracji. 

 

 

6. Odniesienie do misji i strategii Uczelni 

Koncepcja kształcenia na kierunku Prawo odpowiada „Strategii rozwoju Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku na lata 2021-2024” przyjętej Uchwałą Nr 43/20 Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 16 grudnia 2020 roku. Związek studiów 

ze strategią rozwoju wynika z wizji i misji Uczelni oraz jej relacji z otoczeniem. Misja Uczelni 

podkreśla m.in. powinność kształcenia według nowoczesnych standardów edukacyjnych oraz 

potrzebę kształtowania młodych ludzi mobilnych na rynku pracy, kreatywnych, mających 

aspiracje intelektualne i zawodowe. Sukcesywna realizacja celów strategicznych uczelni takich 

jak: „Wysoka jakość kształcenia”, „Atrakcyjny zakres kształcenia”, „Wysoka konkurencyjność 

studentów na rynku pracy” jest gwarancją, że dzięki proponowanej ofercie kształcenia student 

kierunku zyska szeroki zakres wiedzy na wysokim poziomie (zarówno teoretycznej, jak 

i praktycznej) i zdobędzie tym samym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaś absolwent 

kierunku Prawo charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością na rynku pracy. 

Na rynek pracy wejdą osoby przygotowane do wykonywania zawodów prawniczych na 

potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, komórek prawnych przedsiębiorców 

oraz administracji państwowej i samorządowej. 

  

7. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z Ramowym systemem weryfikacji 

efektów uczenia się, stanowiącym  Załącznik nr 6 do Wytycznych do tworzenia 

programu studiów.  

Podstawowym sposobem weryfikacji efektów uczenia się jest zaliczenie przedmiotu. 

Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów PUZ we 

Włocławku. Szczegółowe informacje o sposobie zaliczenia danego przedmiotu, w tym 

o jego formie i zakresie, efektach przedmiotowych w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych, a także dokładne kryteria oceniania oraz formy weryfikacji 

prowadzące do zaliczenia przedmiotu zawiera opis przedmiotu przygotowany dla danego 
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cyklu kształcenia. Przyjmuje się następujące formy weryfikacji efektów uczenia się 

prowadzące do zaliczenia przedmiotu: 

a) formy określone przez Regulamin Studiów; 

b) formy śródsemestralne; 

c) trwałe, np. praca pisemna, projekt, prezentacja multimedialna, wytwory plastyczne 

i techniczne itp.; 

d)  ustne: różne formy wypowiedzi ustnej; 

e) ewaluacja ciągła pracy studenta podczas zajęć, w tym takich aspektów jak, np. 

aktywność, dyscyplina, samodzielność, organizacja pracy, motywacja, kreatywność 

w myśleniu, stosunek do błędu itp.; 

f) inne, wynikające z charakteru przedmiotu i zdefiniowane w opisie przedmiotu. 

Dokumentację potwierdzającą stopień osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się stanowi 

teczka przedmiotu, która zawiera: 

a) metryczkę, w której zawarte są informacje o źródłach i elementach oceny końcowej, 

oraz o formach weryfikacji prowadzących do oceny końcowej. Metryczka jest integralną 

częścią załącznika nr 6 do Wytycznych do tworzenia programu studiów. 

b) formy weryfikacji założonych efektów uczenia się (np. testy) i informację, które z nich 

zostały zarchiwizowane. 

Teczka przedmiotu podlega archiwizacji przez cały cykl kształcenia. 

Założenia dotyczące źródeł i elementów oceny końcowej, form weryfikacji i zasad 

archiwizacji  są  ujęte w opisie przedmiotu. 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest określony 

przez Regulamin praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży PUZ we Włocławku, w którym 

zawarte są również szczegółowe zasady organizacji, przebiegu i oceny praktyk zawodowych. 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w trakcie procesu dyplomowania oraz 

przebieg realizacji procesu dyplomowania, zasady prowadzenia seminariów dyplomowych, 

składania prac dyplomowych, przygotowywania recenzji prac dyplomowych, przebiegu 

egzaminu dyplomowego określa Regulamin dyplomowania w PUZ we Włocławku. 

8. Sylwetka absolwenta 

Absolwent kierunku Prawo jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

właściwe dla osób zajmujących się obsługą prawną podmiotów publicznych i prywatnych, 

doradztwem prawnym, pomocą prawną i inną działalnością charakteryzującą zawody 

prawnicze. Absolwent kierunku posiada również umiejętności interpretowania zjawisk 

społecznych i gospodarczych oraz łączenia ich z różnymi obszarami działalności prawnej. 

Dostrzega potrzebę nieustannego procesu dokształcania, analizy trendów w orzecznictwie oraz 

stanowieniu prawa. Potrafi wskazać odpowiednie metody wykładni normy prawnej, 

poprzedzone analizą stanu prawnego i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji osób 

fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Posiada 

umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego określonymi dla poziomu B2, Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności 

dzięki którym  przygotowany jest do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych, 

a także do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego. 
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Absolwent specjalności klasycznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne mające go przygotować do zdania egzaminów na aplikację sądową, 

prokuratorską, radcowską, adwokacką, komorniczą lub notarialną. 

Absolwent specjalności gospodarczo-publicznej nabywa wiedzę, umiejętności 

i kompetencje do tworzenia aktów prawnych, przygotowywania czynności prawnych, 

kształtowania wewnętrznych systemów prawnych w podmiotach publicznych 

i prywatnych. 

Absolwent kierunku Prawo uzyskuje tytuł zawodowy magistra uprawniający do składania 

egzaminów na aplikacje prawnicze przygotowujące i umożliwiające pracę w klasycznych 

zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik, czy 

też notariusz. Ponadto, absolwent przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach 

podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia. 

9. Absolwent kierunku Prawo zyskuje poziom biegłości językowej B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

10. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

wynosi 154 punkty ECTS, co stanowi powyżej 50% wszystkich punktów ECTS. 

11. Liczba punktów ECTS, która jest przypisana do zajęć o charakterze praktycznym wynosi: 

200 punktów ECTS, co stanowi 65% wszystkich punktów ECTS. 

12. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły 

kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku 

studiów wynosi: 17 punktów ECTS (w tym co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć 

z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych). 

a) Lektorat języka obcego - 7 punktów ECTS 

b) Ochrona własności intelektualnej - 1 punkt ECTS 

c) Technologia informacyjna - 2 punkty ECTS 

d) Skuteczne komunikowanie - 1 punkt ECTS 

e) Zarządzanie karierą zawodową - 1 punkt ECTS 

f) Podstawy filozofii / Podstawy etyki - 1 punkt ECTS 

g) Podstawy socjologii / Podstawy psychologii -1 punkt ECTS 

h) Planowanie i organizacja czasu pracy - 1 punkt ECTS 

i) Zarządzanie stresem - 1 punkt ECTS 

j) Kompetencje w relacjach społecznych - 1 punkt ECTS 

 

13. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów podlegających 

wyborowi - 111 punktów ECTS (19 punktów ECTS  przedmioty do wyboru; 7 punktów 
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ECTS -lektoraty; 40 punktów praktyka zawodowa, 31 punktów ECTS przedmioty 

specjalnościowe; 14 punktów ECTS seminarium dyplomowe), co stanowi 36% łącznej 

liczby punktów ECTS. 

14. Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin naukowych w łącznej 

liczbie punktów ECTS: 

Kierunek przypisany jest tylko do jednej dyscypliny naukowej - nauki prawne. 

 

15. Opis metod kształcenia 

Na kierunku Prawo stosowane są różnorodne metody kształcenia (zarówno w formie 

tradycyjnej, jak i e-learningowej): wykłady (informacyjne, z elementami konwersatorium, 

z prezentacjami multimedialnymi), zajęcia problemowe, zajęcia projektowe, zajęcia 

ćwiczeniowe (ze szczególnym naciskiem na rozwiązywanie kazusów), laboratoria, 

seminaria. Dużą wagę przywiązuje się do rozwijania i doskonalenia metody e-

learningowej, która doskonale się sprawdza nie tylko w przypadku studentów pracujących 

zawodowo. W dalszym ciągu jednak wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywają się w 

pomieszczeniach dydaktycznych PUZ we Włocławku w  pod bezpośrednim nadzorem 

wykładowcy. 

16. W zakresie wymagań, jakie stawiane są pracom dyplomowym, stosuje się postanowienia 

odpowiednich regulacji dotyczących zarządzania jakością kształcenia. 

17. Informacja o praktykach 

Praktyki zawodowe - ich celem jest umożliwienie wykorzystania przez studentów nabytej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w praktyce u konkretnego podmiotu 

(kancelarie prawne, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury, inne podmioty). 

Dla cyklu kształcenia 2022/2023-2026/2027 przewiduje się praktyki realizowane w dwóch 

formach: 

1) praktyka tradycyjna, realizowana w wymiarze 960 godzin (36 ECTS) realizowana 

w: 

a) VI semestrze, w wymiarze 160 godz., 6 punktów ECTS; 

b) VII semestrze, w wymiarze 160 godz., 6 punktów ECTS; 

c) VIII semestrze, w wymiarze 320 godz., 12 punktów ECTS; 

d) IX semestrze, w wymiarze 160 godz., 6 punktów ECTS; 

e) X semestrze, w wymiarze 160 godz., 6 punktów ECTS; 

2) praktyka open space - pod kierunkiem doświadczonych praktyków - 20 godzin 

(2  punkty ECTS) na VII semestrze studiów i 20 godzin (2 punkty ECTS) na VIII 
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semestrze studiów; po 10 godzin lekcyjnych, w grupach liczących maksymalnie 

10 studentów, którzy wcielają się w różne role w środowisku pracy, określone przez 

prowadzącego. 

Praktyki realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych, zajęć 

praktycznych i staży obowiązującym w PUZ we Włocławku. 

Cele praktyki, organizacja praktyk, obowiązki organizatorów oraz uczestników 

praktyki i zasady zaliczenia praktyki zawarte są w Regulaminie praktyk zawodowych, 

zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

Za zrealizowane praktyki student otrzymuje łącznie 40 punktów ECTS. Praktyka 

open space (w symulowanych warunkach biurowych) - zaliczenie przez opiekuna praktyk 

na podstawie pisemnej informacji od prowadzącego, który potwierdza obecność 

studenta na tej formie praktyk i jego aktywny udział - 2 punkty ECTS przypisane do 

VII semestru studiów i 2 punkty ECTS przypisane do VIII semestru. Szczegółowa 

dokumentacja, a także informacje na temat zasad odbywania i Regulaminu praktyk 

zawodowych, zajęć praktycznych i staży znajdują się na uczelnianej stronie internetowej. 

Nadzór nad aktualnością danych sprawuje pracownik Działu Nauczania odpowiedzialny 

za praktyki zawodowe. 

 

18. W roku akademickim 2022/2023 na kierunku Prawo planowane jest przyjęcie 

60 studentów studiów stacjonarnych. 

19. Kierunek Prawo jest realizowany w PUZ we Włocławku w ramach profilu praktycznego. 

Kadra dydaktyczna legitymuje się doświadczeniem zawodowym, praktycznym, 

zdobytym poza uczelnią wyższą. 

20. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w pro-

gramie studiów są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej i w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych 

czynności praktycznych przez studentów. 


