
Załącznik nr 1. 
 
Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/ 
obszarów 
 
Nazwa Wydziału:                    Wydział Prawa i Administracji UJ 
Nazwa kierunku studiów:       Prawo 
Określenie obszaru kształcenia/ obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony 
kierunek studiów:                    Nauki społeczne 
Poziom kształcenia :                Jednolite studia magisterskie 
Profil kształcenia:                    Profil ogólnoakademicki 
 
Symbol Opis zakładanych efektów Odniesienie do 

efektów kształcenia 
dla obszaru 
(obszarów) 

 
WIEDZA 

 
K_W01  ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle 

innych nauk społecznych 
S2A_W01 

K_W02 zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki 
społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym 
pojęcia jakimi posługują się nauki prawne  

S2A_W01 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy 
systemem prawa a innymi systemami społecznymi 
(ekonomicznym, politycznym, kulturowym) 

S2A_W02 
S2A_W03  
S2A_W09 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego 
w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów 
społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji 
społeczeństwa i państwa) 

S2A_W04  
S2A_W09 

K_W05 posiada wiedzę o ustroju, strukturach i 
funkcjonowaniu państwa 
 

S2A_W02 

K_W06 ma wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych 
kontekstach społecznych, w szczególności o 
zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach 

S2A_W05 
S2A_W07 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa 
(norm, zasad, instytucji, agend) 
 

S2A_W05  
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa polskiego na 
tle systemów prawnych innych państw 
 

S2A_W03 
S2A_W07 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia prawa 
 

S2A_W07 

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o procesach stosowania prawa 
 

S2A_W07 

K_W11 ma pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego systemu 
prawa oraz o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami 
prawa 

S2A_W02 
S2A_W07 



K_W12 ma gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi 
prawa materialnego i procesowego (o funkcjach, 
instytucjach, zasadach i normach 

S2A_W07 
S2A_ W09 
S2A_W10 

K_W13 ma szeroką znajomość szczegółowych zagadnień w 
obrębie wybranych gałęzi prawa 

S2A_W07 
S2A_W10 

K_W14 posiada dogłębną znajomość metod prawniczych – 
analizy, argumentacji i interpretacji 

S2A_W06 

K_W15 zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych 
danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych 

S2A_W06 

K_W16 zna profesjonalne narzędzia dla zdobywania 
informacji prawniczych 

S2A_W06 

K_W17 ma wiedzę o formach indywidualnego zawodowego 
rozwoju, zna zasady podejmowania działalności 
gospodarczej w różnych formach 

S2A_W11 

 
UMIEJ ĘTNOŚCI 

 
K_U01 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi 

systemami społecznymi 
S2A_U01 

K_U02 potrafi analizować system prawa polskiego na tle 
systemów innych państw 

S2A_U01 

K_U03 potrafi analizować system prawa polskiego z 
perspektywy historycznej 
 

S2A_U01 

K_U04 potrafi identyfikować obszary działań społecznych, 
które podlegają lub mogą podlegać regulacjom 
prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa 
 

S2A_U04 
S2A_U08 

K_U05 potrafi wyjaśniać procesy tworzenia prawa S2A_U03 
K_U06 potrafi wyjaśniać procesy stosowania prawa S2A_U03 
K_U07 potrafi wyjaśniać zjawiska naruszania prawa S2A_U03 
K_U08 potrafi ustalać, analizować, interpretować i 

klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być 
łączone określone konsekwencje prawne 

S2A_U05 
S2A_U07  

K_U09 potrafi identyfikować, analizować, interpretować 
przepisy prawne, które można zastosować dla 
rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego 

S2A_U05 
S2A_U07  

K_U10 potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu 
faktycznego 

S2A_U05 
S2A_U07  

K_U11 potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych  
stanu faktycznego oraz ją uzasadnić  
 

S2A_U05 
S2A_U07  

K_U12 potrafi formułować i zaprezentować problemy 
badawcze i poprawnie metodologicznie je opracować 

S2A_U03 
S2A_U09  
S2A_U10 

K_U13 potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do 
bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać 
 
 

S2A_U02  
S2A_U06 
S2A_U08 



K_U14 potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku 
polskim i obcym 

S2A_U10 

K_U15 potrafi posługiwać się obcym językiem prawniczym 
(na poziomie B2+) 
 

S2A_U11 

K_U16 posiada umiejętność wyszukiwania informacji o 
prawie polskim i zagranicznym  

S2A_U05 
S2A_U09 
S2A_U10  

K_U17 posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z 
wiedzą z innych dyscyplin naukowych 

S2A_U06 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
K_K01 ma świadomość zmienności norm prawnych oraz 

potrzeby uzupełniania wiedzy o nich 
S2A_K01 

K_K02 ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i 
społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez 
prawnika 

S2A_K04 
S2A_K05 

K_K03 ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w 
działaniach, które przynależą do roli prawnika 

S2A_K04 

K_K04 rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań na 
rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej w 
społeczeństwie 

S2A_K05 

K_K05 rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz 
jednostek w kontaktach z instytucjami systemu 
wymiaru sprawiedliwości 

S2A_K05 

K_K06 ma świadomość możliwości dalszego kształcenia  S2A_K01 
S2A_K06 

K_K07 potrafi samodzielnie opracowywać strategię swojego 
rozwoju 

S2A_K01 
S2A_K03  
S2A_K07 

K_K08 ma świadomość, iż jego decyzje i działania wpływają 
na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących 
prawo 

S2A_K05 

K_K09 ma świadomość znaczenia poprawnych relacji 
interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika  

S2A_K02 

K_K10 rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz 
ochrony praw człowieka   

S2A_K02 

 


