
 

 

 

 

Załącznik Nr 2.3 

 

…………………………………… 

pieczątka Instytutu 

 

Nazwa Instytutu prowadzącego kierunek studiów: 

Nazwa kierunku studiów: 

Poziom kształcenia: 

Profil kształcenia: 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 23/2021/2022 

z dnia 23.03.2021 

 

 

L.p. 

symbol 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Kierunkowe 

efekty uczenia się 

odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się 

(kod składnika opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki 

nauk prawnych i ich stosunku do innych nauk 

P7S_WG 

P7S_WK 

2. K_W02 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat 

terminologii, instytucji i metod właściwych dla 

poszczególnych dziedzin prawa oraz ich 

praktycznych zastosowań w konkretnych 

wypadkach 

P7S_WG 

P7S_WK 

3. K_W03 

Zna i rozumie zasady oraz procedury 

powstawania aktów prawnych o charakterze 

powszechnie obowiązującym i wewnętrznym, 

ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł prawa, 

posiada rozszerzoną wiedzę na temat powiązań 

polskiego systemu prawa z innymi porządkami 

prawnymi, w tym przede wszystkim z prawem 

międzynarodowym publicznym oraz prawem 

Unii Europejskiej 

PS7_WG 

PS7_WK 

4. K_W04 

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat historii 

prawa, w tym historii państwa i prawa polskiego, 

instytucji ustrojowych, doktryn politycznych i 

prawnych oraz etyki prawniczej 

P7S_WK 

5. K_W05 

Posiada pogłębioną wiedzę z poszczególnych 

dziedzin prawa, w szczególności z prawa 

administracyjnego, cywilnego i karnego, w ich 

wymiarach materialnym oraz procesowym  

P7S_WG 

P7S-WK 

6. K_W06 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat 

poszczególnych dziedzin prawa wchodzących w 

zakres prawa publicznego  

P7S_WG 

P7S_WK 



7. K_W07 
Ma rozszerzoną wiedzę na temat prawa 

prywatnego  

P7S_WG 

P7S_WK 

8. K_W08 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad 

interpretacji przepisów prawnych oraz 

stosowania prawa w praktyce 

P7S_WG 

P7S_WK 

9. K_W09 

Zna i rozumie istotę i zasady ochrony własności 

intelektualnej, w tym własności przemysłowej i 

praw autorskich 

P7S_WK 

10. K_W10 

Zna systemy informatyczne i zasoby sieciowe 

niezbędne w praktycznym wykonywaniu 

zawodów prawniczych  

P7S_WG 

11. K_W11 

W pogłębionym stopniu ma wiedzę z innych 

dyscyplin naukowych przydatnych w tworzeniu, 

obowiązywaniu i stosowaniu prawa w praktyce  

P7S_WG 

12 K_W12 

Zna i rozumie wzajemne zależności pomiędzy 

kształtowaniem się systemu prawa a zmianami 

społeczno-gospodarczymi 

P7S_WK 

12. K_W13 

Zna i rozumie społeczne, etyczne, ekonomiczne 

i prawne aspekty prowadzenia działalności 

gospodarczej w obszarze usług prawniczych 

oraz w wykonywaniu zawodów prawniczych  

P7S_WK 

∑    

Umiejętności 

1. K_U01 

Potrafi wyszukiwać przepisy prawne, ustalać 

zakres ich obowiązywania z uwzględnieniem 

dokonanych nowelizacji oraz interpretować je 

zgodnie z regułami wykładni 

P7S_UW 

2. K_U02 

Potrafi odnaleźć i analizować orzecznictwo oraz 

piśmiennictwo prawnicze mające znaczenie w 

określonych sprawach z uwzględnieniem 

konkretnych stanów faktycznych i prawych  

P7S_UW 

3. K_U03 

Potrafi sporządzać umowy, pisma, opinie 

prawne wykorzystywane w postępowaniach 

sądowych oraz administracyjnych 

P7S_UW 

4. K_U04 

Potrafi posługiwać się językiem prawniczym z 

wykorzystaniem terminologii 

charakterystycznej dla poszczególnych dziedzin 

prawa  

PS7_UK 

5. K_U05 

Potrafi przygotowywać i prowadzić wystąpienia 

ustne na forum publicznym, typowe przy 

wykonywaniu pracy prawnika 

PS7_UK 

6. K_U06 

Umie przygotować pracę pisemną z zakresu 

prawa przy wykorzystaniu fachowej literatury 

oraz orzecznictwa i innych źródeł wiedzy o 

prawie  

P7S_UW 

7. K_U07 

Potrafi wykorzystać wiedzę z innych dyscyplin 

naukowych w zakresie niezbędnym dla 

prawnika 

P7S_UW 

P7S_UU 

8. K_U08 
Potrafi wykorzystać wiedzę na temat innych 

systemów prawnych  
P7S-UW 

9. K_U09 
Potrafi komunikować się przy użyciu 

specjalistycznej terminologii prawniczej  
P7S_UK 



10. K_U10 
Potrafi posługiwać się językiem obcym na 

poziomie B2 
P7S_UK 

11. K_U11 
Potrafi wykonywać pracę z przestrzeganiem 

zasad etyki prawniczej 
P7S_UW 

12. K_U12 
Potrafi brać udział w debacie w oparciu o 

argumentację prawniczą 
P7S_UK 

13. K_U13 

Potrafi kierować pracą indywidualną oraz 

zespołową, a także pełnić różne role w grupie w 

zakresie obsługi prawnej oraz wykonywania 

zawodów prawniczych  

P7S_UO 

14. K_U14 

Potrafi samodzielnie zaplanować podnoszenie 

swoich kwalifikacji z zakresu wiedzy 

prawniczej, uczyć się przez całe życie i 

inspirować pozostałych członków zespołu do 

ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy  

P7S_UU 

∑    

Kompetencje społeczne 

1. K_K01 

Jest gotowy do oceny swojej wiedzy z zakresu 

prawa, niezbędnej do prowadzenia działalności 

zawodowej  

P7S_KK 

2. K_K02 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z 

zakresu prawa do rozwiązywania praktycznych 

problemów prawnych oraz w razie potrzeby 

zasięgnięcia opinii innych ekspertów w 

przypadku trudności w samodzielnym 

rozwiązaniu problemu  

P7_S_KK 

3. K_K03 

Jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji 

w sferze publicznej i działania na rzecz 

środowiska społecznego  

P7S_KO 

4. K_K04 
Jest gotów do przedsiębiorczego myślenia i 

działania w oparciu o wiedzę z zakresu prawa 
P7S_KO 

5. K_K05 

Jest przygotowany do podejmowania 

działalności gospodarczej, użytecznej z punktu 

widzenia interesu społecznego oraz 

wykonywania zawodów prawniczych w 

szczególności w zakresie wymiaru 

sprawiedliwości i ochrony prawa 

P7S_KO 

6. K_K06 
Jest przygotowany do odpowiedzialnego 

pełnienia roli prawnika 
P7S_KR 

7. K_K07 

Jest gotów do uznania roli prawnika w 

podnoszeniu świadomości prawnej 

społeczeństwa 

P7S_KO 

P7S_KR 

7. K_K08 

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki 

prawniczej i do rozwijania etosu zawodów 

prawniczych  

P7S_KR 

∑    

 

 

Efekty kształcenia dla kierunku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r., poz. 2218) 

 

 

 



 

 

………………………………………….   ……………….…………………… 

  data i podpis         data i podpis 

 Zastępca ds. Kształcenia            Dyrektora Kolegium 

 

Objaśnienia: 

Symbol efektu tworzą: 

 litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe, 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - 

kompetencje społeczne), 

 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery od 1 do 9 należy 

poprzedzić cyfrą 0). 

 

W kolumnie odniesienia do charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się należy wskazać kody 

składników opisu efektów uczenia się zaczerpnięte z opisu efektów uczenia się , zgodnie z Ustawą o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2218). Występujące w 

charakterystykach kody składnika opisu są złożone z następujących elementów: 

 jedna litera P – dla oznaczenia słowa poziom; 

 jedna z cyfr 6, 7, 8 – dla oznaczenia numeru poziomu (6 – szósty, 7 – siódmy, 8 – ósmy); 

 jedna litera S – dla oznaczenia słowa studia; 

 znak _ (podkreślnik), 

 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - umiejętności, K - 

kompetencje społeczne), 

 jedna z liter: 

 G – występującą w kategorii wiedza, która określa zakres i głębię/kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności, 

 K – występującą w kategorii wiedza, która określa kontekst/uwarunkowania, skutki,  

 W – występującą w kategorii umiejętności, która określa wykorzystanie 

wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,  

 K – występującą w kategorii umiejętności, która określa komunikowanie się/ odbieranie i 

tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie 

się językiem obcym,  

 O – występującą w kategorii umiejętności, która określa organizację pracy/planowanie i 

pracę zespołową,  

 U – występującą w kategorii umiejętności, która określa uczenie się/ planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych osób,  

 K – występującą w kategorii kompetencje społeczne, która określa oceny/krytyczne 

podejście,  

 O – występującą w kategorii kompetencje społeczne, która określa 

odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu 

społecznego,  

 R – występującą w kategorii kompetencje społeczne, która określa rolę 

zawodową/niezależność i rozwój etosu.  



 


