Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru
nauk społecznych na kierunku prawo – jednolite studia magisterskie
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
K – kierunkowe efekty kształcenia
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
OS2 – efekty kształcenia w obszarze studiów społecznych
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
Efekty kształcenia
KSZTAŁCENIA
dla kierunku (K)
Po zakończeniu studiów na kierunku
Prawo absolwent:
WIEDZA
Zna podstawowe pojęcia prawne, budowę,
K_W01
hierarchię i dekodowanie norm
Zna zasady rozumowania prawniczego,
K_W02
logiki prawniczej
Zna różne rodzaje wykładni, posiada
podstawową wiedzę, w stopniu koniecznym
K_W03
dla prawnika, w zakresie ekonomii,
politologii, filozofii i socjologii
Zna historię ewolucji ustrojów
K_W04
państwowych, instytucji prawa i jego źródeł
K_W05
Zna źródła europejskiej kultury prawnej
Zna historię europejskiej filozofii prawa i
K_W06
posiada wiedzę na temat prawa
europejskiego
Zna podstawy nauk pomocniczych dla
stosowania prawa (np. kryminologii,
K_W07
kryminalistyki, penologii, prawa
medycznego, medycyny sądowej,
psychiatrii sądowej)
Ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji
prawnych z zakresu prawa cywilnego,
K_W08
karnego, administracyjnego,
konstytucyjnego oraz procedur sądowych i
administracyjnych
Zna prawo konstytucyjne oraz relacje
K_W09
między krajowymi i międzynarodowymi
porządkami prawnymi
K_W10
Zna wybrane w toku studiów dziedziny
prawa jak np. prawo finansowe, podatkowe,
ochrony środowiska, ochrony własności

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszarów studiów
prawniczych
OS2_W01
OS2_W02

OS2_W03

OS2_W04
OS2_W05
OS2_W06

OS2_W07

OS2_W08

OS2_W09
OS2_W10

K_W11

intelektualnej, gospodarcze, handlowe
Zna etykę zawodu prawnika ze
szczególnym uwzględnieniem obowiązku
przestrzegania zasad zachowania tajemnicy
zawodowej

OS2_W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

K_U02

K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

K_U08

Ustala stan faktycznego, wykładnia
przepisów i subsumcja
Stosuje przepisy z uwzględnieniem
politycznego, społecznego, ekonomicznego,
historycznego, filozoficznego i
psychologicznego kontekstu prawa
Formułuje rozwiązania prawnych de lege
lata i de lege ferenda
Posługuje się orzecznictwem sądowym,
literaturą o charakterze dogmatycznym i
bazami danych
Rozwiązuje problemy (kazusy) wymagające
zastosowania wiedzy interdyscyplinarnej
Posługuje się metodą historyczną i
prawnoporównawczą
Podejmuje decyzje i uzasadnia swoje
stanowiska przy wykorzystaniu m. in. reguł
rozumowania prawniczego
Dostrzega związki pomiędzy zjawiskami
prawnymi i innymi zjawiskami
kulturowymi i społecznymi
Posiada umiejętność oceny przydatności,
wykorzystania metod, procedur, praktyk

K_U09

K_U10

OS2_U02

OS2_U03

OS2_U04
OS2_U05
OS2_U06
OS2_U07
OS2_U08

OS2_U08

OS2_U08
Posługuje się złożoną i rozbudowaną
wiedzą w celu analizowania,
interpretowania i projektowania złożonych
strategii działań odnoszących się do
problematyki związanej z funkcjonowaniem
organów pomocy prawnej, wymiaru
sprawiedliwości, bezpieczeństwa i porządku
wewnętrznego, generowanie rozwiązań
problemów, prognozowanie ich przebiegu,
rozwiązania ,przewidywania skutków
planowanych i podejmowanych działań

OS2_U10

K_U11

Posiada praktyczną znajomość
zastosowania języka obcego z
uwzględnieniem języka specjalistycznego.

OS2_U11

KOMPETENCJE

K_K01

K_K02
K_K03

K_K03

K_K04

K_K05
K_K06

K_K07

Ma świadomość swojej wiedzy i
umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego,
wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia
Przygotowywanie pism o charakterze
prawnym (np. projekty regulaminów,
statutów, umów, aktów normatywnych)
Zdolność do działania w zespole i do
kierowania nim
Zdolność do prowadzenia dyskursu
prawniczego i do kontroli poprawności
rozumowania innych osób, w tym także
specjalistów z dziedzin pokrewnych w
szczególności na potrzeby postępowania
dowodowego
Zdolność do poszukiwania rozwiązań
kompromisowych w sytuacjach
konfliktowych, w szczególności zdolność
do prowadzenia mediacji i negocjacji
Zdolność do udzielania porad prawnych w
nieskomplikowanych stanach faktycznych i
prawnych w wybranej dziedzinie prawa
Zdolność do występowania w imieniu
osoby trzeciej
Zdolność do podejmowania działań w
relacjach krajowych i międzynarodowych,
Zdolność do wykonywania zawodu
prawniczego z uwzględnieniem zasad etyki,
humanizmu, humanitaryzmu i
poszanowania godności człowieka,
znajomości reguł i prawideł
przedsiębiorczości

OS2_K01

OS2_K01
OS2_K02

OS2_K03

OS2_K04

OS2_K05
OS2_K06

OS2_K08

