
TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KSZTAŁCENIA PRAWO 

Tabela odniesień efektów kształcenia kierunkowych do efektów obszarowych 

Objaśnienie oznaczeń: 

K2P (przed podkreślnikiem)-kierunkowe efekty kształcenia określające kwalifikacje drugiego stopnia 

W- kategoria wiedzy 

U-kategoria umiejętności 

K (po  podkreślniku)- kategoria kompetencji społecznych 

A lub P- określenie profilu studiów (A-ogólnoakademicki, P- praktyczny) 

S2P-efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych określające kwalifikacje 

drugiego stopnia 

01,02,03 i kolejne- numer efektu kształcenia 

 

 WIEDZA 

SYMBOL OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW 
JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PRAWO 

ODNIESIENIE DO 
EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA W 
OBSZARZE 
KSZTAŁCENIA W 
ZAKRESIE NAUK 
SPOŁECZNYCH 

K2P_W01 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych,  w 
szczególności zakresie dyscypliny prawo oraz jej miejsca w 
systemie nauk 

S2P_W01 

K2P_W02 ma rozszerzoną wiedzę o relacjach nauk prawnych do innych 
nauk, w szczególności do nauk społecznych, humanistycznych i 
przyrodniczych oraz znaczeniu nauki o systemach norm 
prawnych w odniesieniu do nauk o innych systemach 
normatywnych 

S2P_W01 

K2P_W03 ma rozszerzoną wiedzę o typowych instytucjach i stosunkach 
prawnych oraz zna ich specyfikę w zakresie każdej z gałęzi 
prawa 

S2P_W02 
S2P_W07 

K2P_W04 ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i 
instytucji prawnych, ich istotnych elementów oraz rządzących 
nimi zasad 

S2P_W02 

K2P_W05 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między instytucjami 
poszczególnych gałęzi praw oraz między instytucjami 
poszczególnych specjalności w ramach wybranej gałęzi, 
rozumiejąc istotne między nimi różnice i oddziaływania 

S2P_W03 

K2P_W06 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami państwa 
oraz organami instytucji międzynarodowych oraz o relacjach 
pomiędzy nimi a osobami fizycznymi oraz podmiotami II i III 
sektora 

S2P_W03 

K2P_W07 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych S2P_W04 



oraz o roli prawa w tworzeniu i utrzymaniu tych więzi 

K2P_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi prawnych, 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii instytucji 
prawnych i rządzących nimi prawidłowości 

S2P_W04 

K2P_W09 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, 
pogłębioną w odniesieniu do obszaru jego aktywności w 
zakresie tworzenia prawa, jednego z systemów normatywnych 
regulujących życie społeczne 

S2P_W05 

K2P_W10 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu i 
analiz zjawisk i regulacji prawnych, w tym techniki 
pozyskiwania danych pozwalających opisywać społeczeństwo, 
państwo i prawo oraz procesy w nich i między nimi zachodzące 

S2P_W06 

K2P_W11 zna w sposób pogłębiony techniki  pozyskiwania źródeł prawa-
aktów prawa powszechnie obowiązującego, miejscowego oraz 
orzeczeń sądów i innych dokumentów istotnych dla oceny 
stanu prawnego 

S2P_W06 

K2P_W12 ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa krajowego, gałęziach 
prawa w zakresie regulacji prawa materialnego i 
proceduralnego oraz o ich źródłach, a także o rządzących nimi 
prawidłowościach 

S2P_W07 

K2P_W13 ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa Unii Europejskiej, jej 
organach oraz regulacjach prawa materialnego, a także o 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

S2P_W07 

K2P_W14 ma pogłębioną wiedzę o strukturze państwa, organach 
państwa i zakresie ich kompetencji, o źródłach prawa 
konstytuujących te organy oraz o rządzących nimi 
prawidłowościach 

S2P_W07 

K2P_W15 ma pogłębioną wiedzę o organach międzynarodowych, ich 
strukturach i instytucjach oraz o źródłach prawa 
międzynarodowego i ich charakterze oraz o rządzących nimi 
prawidłowościach 

S2P_W07 

K2P_W16 ma wiedzę o systemach norm i reguł innych niż system prawa 
stanowionego, w szczególności o normach zwyczajowych 

S2P_W07 

K2P_W17 ma wiedzę o procesach zmian zachodzących w prawie polskim 
w zakresie struktur państwowych jak i regulacji prawa 
materialnego, proceduralnego oraz w ramach prawa UE i 
prawa międzynarodowego, zna i rozumie rządzące nimi 
prawidłowości i ich znaczenie 

S2P_W08 

K2P_W18 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat państwa i prawa, 
jego istoty, funkcji i o ich historycznej ewolucji 

S2P_W09 

K2P_W19 ma pogłębioną wiedzę o opiniach doktryny prawa o 
poszczególnych źródłach prawa, instytucjach prawa, normach 
prawnych i orzeczeniach sądów oraz o ich praktycznym 
zastosowaniach 

S2P_W09 

K2P_W20 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu własności 
przemysłowej i prawa autorskiego , rozumie konieczność 
prawidłowego zarządzania zasobami własności intelektualnej i 
potrzebę jej ochrony 

S2P_W10 

K2P_W21 ma wiedzę o formach prowadzenia działalności gospodarczej, 
regulujących ten obszar przepisach prawa w zakresie 
tworzenia i prowadzenia oraz zakończenia tego typu 

S2P_W11 



działalności 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

SYMBOL OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA 
STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU 
PRAWO 

ODNIESIENIE DO 
EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA W 
OBSZARZE 
KSZTAŁCENIA W 
ZAKRESIE NAUK 
SPOŁECZNYCH 

K2P_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska 
społeczne i ich przyczyny oraz prawne uregulowania tych 
zjawisk, ich zmianę, ograniczanie  lub zwalczanie 

S2P_U01 
S2P_U03 
S2P_U08 

K2P_U02 potrafi prawidłowo wskazywać i wyjaśniać procesy i zjawiska 
związane z tworzeniem i stosowaniem prawa w zakresie 
systemu prawa krajowego, jak i systemu prawa Unii 
Europejskiej oraz wykorzystać powyższe wnioski do 
interpretacji konkretnych przepisów prawnych 

S2P_U01 
S2P_U02 

K2P_U03 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego 
opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk 
społecznych w zakresie tworzenia i funkcjonowania prawa 
oraz jego zmian, a także potrafi formułować własne opinie na 
ten temat 

S2P_U02 
S2P_U03 

K2P_U04 posiada kompetencje w zakresie wykorzystywania wiedzy 
teoretycznej do interpretowania przepisów prawnych, 
precyzowania norm prawnych, odpowiednio dobierając 
metody wykładni prawa 

S2P_U02 

K2P_U05 potrafi dobierać krytycznie dane, metody analiz i badań 
właściwie dla nauk prawnych i na ich podstawie tworzyć 
własne opinie dotyczące określonej kwestii prawnej 

S2P_U03 

K2P_U06 potrafi prognozować i modelować proces stosowania prawa, 
w szczególności przebieg postępowań prawnych 
wykorzystując prawniczą wiedzę teoretyczną oraz metody i 
narzędzia pozyskiwania źródeł prawa 

S2P_U04 

K2P_U07 potrafi prognozować i modelować proces zmian w regulacjach 
prawnych krajowych, jak i ponad krajowych wskazując organy 
kompetentne do stosowania aktów prawa danego typu i w 
określonym zakresie przedmiotowym oraz opisując proces 
tworzenia prawa, a także określić praktyczne konsekwencje 
omawianych zmian 

S2P_U04 

K2P_U08 potrafi sprawnie poruszać się w ramach polskiego systemu 
prawa i systemu prawa Unii Europejskiej, a także aktów prawa 
międzynarodowego, interpretować normy prawne i wyjaśniać 
wzajemne relacje między nimi oraz posługiwać się 
odpowiednimi normami i regułami prawnymi w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów 

S2P_U05 
S2P_U06 
S2P_U07 

K2P_U09 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy celem prezentowania własnych poglądów, wątpliwości 
i sugestii oraz popierania ich rozbudowaną argumentacją 

S2P_U06 
S2P_U03 
S2P_U07 

K2P_U10 posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań S2P_U07 



konkretnych problemów prawnych i podejmowania 
rozstrzygnięć w tym zakresie oraz ich wdrażania 

K2P_U11 posiada umiejętności badawcze; formułuje problemy, dobiera 
adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane 
w naukach prawnych; opracowuje i interpretuje wyniki badań, 
potrafi wyciągnąć trafne wnioski i wskazać kierunki dalszych 
badań 

S2P_U08 
S2P_U02 
S2P_U03 

K2P_U12 posiada pogłębioną umiejętność sporządzania pism 
procesowych, umów oraz innych dokumentów związanych z 
określonym problemem prawnym 

S2P_U05 
S2P_U09 

K2P_U13 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych, w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień 
prawnych i w obszarze leżącym na pograniczu prawa i innych 
dziedzin nauki oraz umiejętność dyskusji o tych zagadnieniach 

S2P_U02 
S2P_U05 
S2P_U10 

K2P_U14 ma umiejętności językowe, w szczególności z zakresu 
prawniczego języka angielskiego, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego  Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego  

S2P_U11 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SYMBOL OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA 
STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU 
PRAWO 

ODNIESIENIE DO 
EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA W 
OBSZARZE 
KSZTAŁCENIA W 
ZAKRESIE NAUK 
SPOŁECZNYCH 

K2P_K01 ma świadomość wymogu ciągłego kształcenia się osób 
wykonujących zawód prawnika i związanej z wymogiem tym 
odpowiedzialności- rozumie konieczność śledzenia zmian 
uregulowań prawnych, orzecznictwa i prac doktryny prawa 

S2P_K01 

K2P_K02 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi ocenić 
poziom swojej wiedzy i umiejętności, wyznaczać kierunki 
dalszego kształcenia się, a także inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

S2P_K01 

K2P_K03 rozumie znaczenie współdziałania, potrafi pracować w grupie, 
przyjmuje w niej różne role oraz funkcjonować w sytuacji 
konfliktu interesów 

S2P_K02 

K2P_K04 rozumie społeczne funkcje prawa i zawodów prawniczych, 
znaczenie rzetelnego wykonywania zawodu prawnika i 
związaną z nim odpowiedzialność 

S2P_K04 
S2P_K05 
S2P_K06 

K2P_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

S2P_K03 

K2P_K06 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, w tym etyczne, 
związane z wykonywaniem zawodu; traktuje praworządność 
jako najwyższą wartość 

S2P_K04 

K2P_K07 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i 
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej 
działalności 

S2P_K05 

K2P_K08 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i S2P_K06 



umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

K2P_K09 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i 
odpowiedzialny 

S2P_K07 

 


