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I. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikację pełną na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Efekty uczenia się odnoszą się do jednej dyscypliny: nauki prawne, dziedzina nauk społecznych. 

 

Symbol efektu ABSOLWENT: 

 Wiedza: 

PRJ_W01 
 

ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk oraz 
relacji do innych dyscyplin naukowych; 

PRJ_W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o genezie prawa, historii europejskiej kultury 
prawnej oraz wartościach uniwersalnych, rozumie ich wpływ na współcześnie 
obowiązujące regulacje prawne, ich stanowienie i stosowanie; 

PRJ_W03 w pogłębionym stopniu zna i rozumie społeczne funkcje prawa i zawodów prawniczych; 

PRJ_W04 ma pogłębioną wiedzę o strukturach, organach i urzędach krajowych i unijnych, źródłach 
prawa je konstytuujących oraz zakresie kompetencji; 

PRJ_W05 w pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady i praktykę tworzenia i stosowania prawa 
krajowego, unijnego i międzynarodowego, rodzaje źródeł prawa i ich hierarchię; 

PRJ_W06 ma pogłębioną, uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę o głównych instytucjach prawa 
materialnego oraz prawa procesowego, zna i rozumie ich specyfikę w ramach 
poszczególnych gałęzi prawa; 

PRJ_W07 ma pogłębioną, uporządkowaną i ugruntowaną, szczegółową wiedzę o normach zawartych 
w wybranych źródłach prawa krajowego i prawa unijnego, zna i rozumie ich treść i 
zależności między nimi;  

PRJ_W08 ma pogłębioną, uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu analizy i interpretacji 
norm prawnych; 

PRJ_W09 w pogłębionym stopniu zna i rozumie etyczne i społeczne uwarunkowania oraz 
deontologiczne standardy wykonywania zawodów prawniczych, charakterystykę tych 
zawodów, wymagany zakres kompetencji oraz rozumie konieczność stałego doskonalenia; 

PRJ_W10 w pogłębionym stopniu zna i rozumie znaczenie roli prawnika w funkcjonowaniu podmiotu 
gospodarczego, ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o przepisach regulujących 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

PRJ_W11 w sposób pogłębiony zna i rozumie wybrane praktyczne aspekty wykonywania zawodów 
prawniczych, w tym zna i rozumie uwarunkowania pracy z klientem oraz przebieg 
postępowania sądowego; 

PRJ_W12 zna i rozumie wpływ zmian cywilizacyjnych, w tym postępu technologicznego, na 
współczesne prawo i jego stosowanie; 

PRJ_W13 ma wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z dorobku innych nauk społecznych, zna i 
rozumie możliwości ich wykorzystania w procesie wykonywania zawodu prawnika; 

PRJ_W14 ma wiedzę o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, zna i rozumie warunki 
efektywnej komunikacji; 
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PRJ_W15 w pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności 
intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości; 

 Umiejętności: 

PRJ_U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz innych dyscyplin do 
identyfikowania, analizowania i interpretowania procesów i zjawisk powstających w 
związku z tworzeniem, zmianą i stosowaniem prawa; 

PRJ_U02 potrafi wyszukiwać źródła prawa oraz ustalać ich obowiązywanie, identyfikować zawarte w 
nich normy i relacje między nimi; 

PRJ_U03 posiada pogłębione umiejętności czytania i krytycznej analizy tekstów; potrafi 
interpretować treść norm prawnych, odpowiednio dobierając metody wykładni, 
korzystając z orzecznictwa sądów oraz dorobku doktryny; 

PRJ_U04 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do prognozowania i modelowania krajowego i 
unijnego procesu legislacji; 

PRJ_U05 potrafi samodzielnie, w konkretnych sprawach, dokonać analizy dokumentów oraz 
otrzymanych informacji i dowodów pochodzących z innych źródeł, ustalić stan faktyczny i 
istnienie lub nie związku przyczynowego oraz wskazać naruszone normy prawne; 

PRJ_U06 potrafi prognozować i modelować możliwe warianty przebiegu postępowań w konkretnych 
sprawach, na wszystkich etapach; 

PRJ_U07 potrafi identyfikować i posługiwać się normami prawa regulującymi poszczególne sfery 
działalności podmiotów gospodarczych oraz zaproponować zastosowanie rozwiązań 
prawnych w konkretnej sytuacji; 

PRJ_U08 potrafi sporządzać pisma procesowe, umowy oraz inne dokumenty tworzone w procesie 
świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej; 

PRJ_U09 posiada pogłębioną umiejętność wystąpień publicznych oraz opracowywania tekstów, 
dotyczących zagadnień prawnych oraz z pogranicza nauk prawnych i innych dyscyplin; 

PRJ_U10 potrafi prowadzić debatę oraz aktywnie w niej uczestniczyć, przedstawiając i argumentując 
swoje stanowisko; 

PRJ_U11 potrafi efektywnie komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami 
odbiorców, przedstawiać i uzasadniać proponowane przez siebie rozwiązanie problemu 
prawnego; 

PRJ_U12 potrafi pracować w zespole, kierując jego pracami bądź wykonując przekazane zadania, 
planować pracę swoją i innych; 

PRJ_U13 potrafi przeprowadzić analizę konfliktu oraz zaproponować prawne i inne sposoby jego 
rozwiązania; 

PRJ_U14 potrafi samodzielnie oceniać swoje kompetencje, planować i realizować proces uczenia się, 
w tym rozwijanie kompetencji zawodowych, a także ukierunkowywać w tym zakresie inne 
osoby; 

PRJ_U15 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii 

 Kompetencje społeczne: 

PRJ_K01 refleksyjnie i krytycznie ocenia odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych; 
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PRJ_K02 poddaje krytycznej ocenie swoje kompetencje, również zawodowe oraz postawy i 
zachowania, jest gotowy do doskonalenia siebie i kształcenia się przez całe życie; 

PRJ_K03 poddaje krytycznej ocenie wytyczane cele oraz sposób ich realizacji, także pod względem 
standardów etycznych i deontologicznych; 

PRJ_K04 jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjuje i uczestniczy w pracach 
realizowanych w interesie publicznym; 

PRJ_K05 myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, zauważa pojawiające się możliwości rozwoju i jest 
gotowy do ich wykorzystania; 

PRJ_K06 jest gotowy do współdziałania, potrafi funkcjonować w grupie, również w sytuacji 
konfliktu; 

PRJ_K07 jest gotowy do rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu prawnika, 
podtrzymywania jego etosu, rozwijania dorobku oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej; 

 
 
Symbol efektu kierunkowego tworzą: 

·   literowy skrót oznaczenia kierunku studiów i podkreślnik – oznaczenie kierunku studiów, 

·   litera W, U lub K – kategoria, odpowiednio: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne, 

·   numer porządkowy nadawany w ramach kategorii. 

 

_____________________________________ 

Efekty uczenia się zostały przyjęte Uchwałą nr 44/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 

10 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programów studiów w zakresie efektów uczenia się od roku akademickiego 

2019/2020 na kierunku prawo prowadzonym na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. 
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II. OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

1. WSKAŹNIKI 

 STUDIA 
STACJONARNE 

STUDIA 
NIESTACJONARNE 

łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia  

ponad 150 ECTS nie określa się 

łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych - w 
przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

min. 5 ECTS min. 5 ECTS 

wymiar praktyk zawodowych oraz liczba 
punktów ECTS  

6 miesięcy, 
16 ECTS, 

480 godzin 

6 miesięcy, 
16 ECTS, 

480 godzin 

łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne 

ponad 150 ECTS ponad 150 ECTS 

łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom do wyboru [min 30%] 

co najmniej 90 ECTS co najmniej 90 ECTS 

łączna liczba godzin zajęć określona w programie 
studiów 

2435 1605 

łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 

nie przekracza 
150 ECTS 

nie przekracza 
150 ECTS 

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego na 
studiach stacjonarnych 

60 godzin, 0 ECTS nie dotyczy 

 
 

2. ZAJĘCIA 

Zajęcia obowiązkowe 
 
Studenci realizują zajęcia obowiązkowe zgodnie z poniższymi wymiarami. 
 

Nazwa przedmiotu ECTS 

Blok nauka, praca i współpraca 3 

Unia Europejska. Instytucje i instrumenty prawne 3 

Podstawy prawoznawstwa 4 

Wykładnia prawa 1 

Praktyczna logika prawnicza 3 

Możliwości kariery prawniczej 1 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Formy językowe wypowiedzi 2 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Protokół, etykieta i netykieta językowa w 
komunikacji ustnej i pisemnej 

1 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Wizerunek i autoprezentacja 1 
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Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Lawyering Skills – analiza i umiejętność czytania 2 

Geneza instytucji prawnych 6 

Język angielski 1 3 

Prawo konstytucyjne w aspekcie porównawczym 8 

Rzymskie korzenie prawa europejskiego 7 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Podstawy erystyki i retoryki 1 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Lawyering  
Skills – umiejętność formułowania argumentacji na piśmie 

2 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Lawyering Skills – planowanie i strategia, research 2 

Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Wprowadzenie do etyki 1 

Zarządzanie sobą w czasie 2 

Zarys pojęć biznesowych 3 

Wartości uniwersalne w prawie 1 

Język angielski 2 3 

Prawo karne I 6 

Prawo cywilne. Część ogólna 6 

Prawo administracyjne 6 

Prawo międzynarodowe publiczne 4 

Psychologia społeczna i psychopatologia w warsztacie pracy prawnika 2 

Tożsamość i komunikacja międzykulturowa 1 

Praca, komunikacja i konflikt w grupie I  1 

Język angielski 3 3 

Prawo rzeczowe 3 

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 6 

Postępowanie karne 6 

Prawa człowieka – prawo międzynarodowe i polskie 3 

Prawo Unii Europejskiej II 3 

Praca, komunikacja i konflikt w grupie II 1 

Ochrona danych osobowych 1 

Język angielski 4 3 

Zobowiązania I 6 

Postępowanie cywilne I 6 

Prawo publiczne gospodarcze 3 

Wprowadzenie do negocjacji 1 

Prawo podatkowe 3 

Prawo antydyskryminacyjne – studium przypadków 3 

Zarządzanie projektem I 1 

Własność intelektualna I 6 

Postępowanie cywilne II 4 

Zobowiązania II 6 

Prawo rodzinne i opiekuńcze 4 

Prawo pracy 6 

Prawo handlowe 6 

Prawo spadkowe 3 

Legal English / Business English 1 4 

Ubezpieczenia społeczne 3 

Moduł do wyboru 3 

Legal English / Business English 2 4 

Prawo prywatne międzynarodowe 3 

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy 1 
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Legal English / Business English 3 2 

Seminarium magisterskie I 3 

Selekcja i rekrutacja pracowników 1 

Legal English / Business English 4 2 

Seminarium magisterskie II 9 

razem 208 

Wychowanie fizyczne 
Na studiach stacjonarnych studenci realizują wychowanie fizyczne w wymiarze łącznie 60 godzin, 2 
przedmioty po 30 godzin po 0 ECTS, zaplanowane w dwóch kolejnych semestrach. 
 

Zajęcia specjalnościowe 
 
Studenci realizują zajęcia specjalnościowe w kolejnych semestrach, w wymiarze: 
 

 Łączny wymiar ECTS 

semestr 5 6 

semestr 6 6 

semestr 7 9 

semestr 8 16 

semestr 9 21 

semestr 10 18 

razem 76 

 
Specjalności na kierunku studiów: 

 Klasyczna 

 Biznesowa 
 
Studenci realizują zajęcia specjalnościowe zgodnie z poniższymi wymiarami: 
 

Specjalność Nazwa przedmiotu ECTS 

 
Klasyczna 

Prawo karne II 4 

Sztuka prawnicza I 2 

Sztuka prawnicza II 3 

Zarządzanie projektem – zaawansowane 1 

Komunikacja z klientem 2 

Sztuka prawnicza III 2 

Psychologia sądowa 3 

Negocjacje prawnicze 2 

Spotkanie z praktykami 2 

Etyka zawodów prawniczych  1 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Prawo karne gospodarcze 
Prawo instrumentów finansowych / rynek kapitałowy 

9 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Prawo nowych technologii 
Prawo zamówień publicznych 

6 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Prawo karne wykonawcze 
Zbiorowe prawo pracy i dialog społeczny 

8 
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Specjalność Nazwa przedmiotu ECTS 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Prawo ochrony zdrowia publicznego w Polsce 
Prawo pomocy społecznej i wsparcia socjalnego 

7 

Zajęcia kliniczne do wyboru – student wybiera  
2 z 4 przedmiotów: 
Klinika prawa pracy 
Klinika prawa karnego 
Klinika cywilnoprawna (prawo rodzinne, spadki) 
Klinika cywilnoprawna (delikty i kontrakty) 

6 

Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze 18 

 
Biznesowa 

Zarządzanie dla prawników 4 

Podstawy psychologii 2 

Prawnik w przedsiębiorstwie II 3 

Zarządzanie projektem – zaawansowane 1 

Podstawy mikro i makroekonomii 2 

Finanse przedsiębiorstw 5 

Negocjacje w biznesie 2 

Spotkanie z praktykami 2 

Etyka w biznesie 1 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Prawo instrumentów finansowych / rynek kapitałowy 
Prawo konkurencji 

9 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Rachunkowość zarządcza 
Prawo bankowe 

6 

Zajęcia do wyboru – student wybiera 1 z 2 przedmiotów: 
Zbiorowe prawo pracy i dialog społeczny 
Spółki kapitałowe w praktyce gospodarczej 

9 

Zajęcia kliniczne do wyboru – student wybiera  
2 z 4 przedmiotów: 
Krajowy rejestr sądowy – analiza dokumentacji podmiotów 
gospodarczych 
Ochrona prywatnoprawna konkurencji gospodarczej i ochrona 
konsumenta 
Ochrona prawa do prywatności 
Klinika cywilnoprawna (delikty i kontrakty) 

6 

Rozwiązanie problemu biznesowego 6 

Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej 18 

 

Opis sposobów weryfikacji efektów uczenia się 
Osiągnięcie efektów uczenia się weryfikowane jest w procesie zaliczania poszczególnych zajęć na 
podstawie zadań określonych w sylabusach zajęć. Metody weryfikacji efektów uczenia się przewidują 
ocenę zdolności zastosowania wiedzy i umiejętności w projektach praktycznych oraz ocenę kompetencji 
społecznych w trakcie procesu pracy projektowej. W szczególności stosowane są następujące metody: 

- Do oceny wiedzy: 
o praca pisemna; 
o sprawdzian pisemny, także w formie testu z wyborem odpowiedzi; 
o sprawdzian ustny; 
o przygotowane i przedstawienie prezentacji. 
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- Do oceny umiejętności: 
o przygotowane i przedstawienie prezentacji; 
o przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia/zadania; 
o projekt indywidualny; 
o projekt grupowy. 

- Do oceny kompetencji społecznych: 
o praca w grupie w różnych rolach i komunikacji w grupie; 
o omówienie projektu i jego jakości; 
o rozwiązywanie problemów; 
o dyskusje. 

 

3. PRAKTYKI 

Studenci realizują praktyki w wymiarze 6 miesięcy, łącznie 16 punktów ECTS i 480 godzin praktyk. 
Praktyki mogą być realizowane w częściach. 
Praktyki studenckie mają na celu uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji pod opieką osoby 
zajmującej się wykonywaniem pracy związanej z efektami uczenia się oraz w realnych warunkach 
wykonywania takiej pracy. Miejsca praktyk są dobierane przez uczelnię, możliwe jest także – na wniosek 
studenta – odbywanie praktyki indywidualnej w miejscu wybranym przez studenta, po uprzednim 
uzyskaniu zgody uczelni. Efekty uczenia się dla praktyk są weryfikowane przed potwierdzeniem ich 
zaliczenia. 
 

4. PRACA DYPLOMOWA 

Student wykonuje pracę dyplomową, która jest autorskim opracowaniem przeprowadzonych badań, 
studium przypadku lub zagadnienia na podstawie literatury. 
Proces przygotowania pracy dyplomowej trwa 2 semestry. 
 

5. EGZAMIN DYPLOMOWY 

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego. 
 


