Collegium Humanum
Efekty uczenia się
studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo o profilu praktycznym

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dyscyplin nauki:
•
•

dyscyplina naukowa -wiodąca: nauki prawne
dyscyplina naukowa uzupełniająca: ekonomia i finanse

Ogólna liczba pkt ECTS: 300
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ((Dz.U. z 2018 r.
poz.2153 ze zm.)
-Rozporządzenie MNiSW z dnia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(Dz.U. 2018 poz.2218).

Symbol efektów
uczenia się na
kierunku Prawo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW
UCZENIA SIE

Odniesienie do
charakterystykI
stopnia PRKpoziom 7
(uniwersalnych)

Odniesienie do
charakterystyk
II stopnia
PRK-poziom 7

WIEDZA
Pr_ W01

Pr_W02

Pr_W03

zna
w
pogłębionym
stopniu
terminologię
i
specyfikę
nauk
prawnych, ich związki z dyscypliną
P7U_W
naukową ekonomia i finanse, zna i
rozumie wybrane zagadnienia teorii
prawa).
Zna w
pogłębionym stopniu
P7U_W
pojęcia, budowę i hierarchię norm
prawnych oraz różne rodzaje
wykładni i zna ich wykorzystanie
w praktyce prawniczej.
Posiada pogłębioną i teoretycznie P7U_W
podbudowaną wiedzę o genezie i
ewolucji
instytucji
prawnych,
systemów aksjologicznych, doktryn
politycznych iprawnych oraz ustrojów
państwowych i zna jej odniesienie do
działalności zawodowej związanej z
kierunkiem prawo.

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

Pr_ W04

zna w pogłębionym stopniu źródła P7U_W
prawa, sposoby ich klasyfikacji, cechy i
funkcje poszczególnych gałęzi prawa
oraz podmioty uczestniczące w
stosunkach prawnych.

Pr_ W05

Ma
pogłębioną
wiedzę
o
funkcjonowaniu instytucji prawnych, w
tym systemu sprawiedliwości,
właściwie identyfikuje kierunki ich
rozwoju oraz rolę w stosunkach
społecznych.
Ma uporządkowaną i teoretycznie
podbudowaną wiedzą z zakresu
poszczególnych gałęzi prawa, w tym
prawa
konstytucyjnego,
administracyjnego,
karnego,
cywilnego,
międzynarodowego,
finansowego i prawa pracy z
uwzględnieniem ich wzajemnych
relacji i powiązań i zna ich odniesienie
do działalności zawodowej związanej
z kierunkiem prawo.
Zna w pogłębionym stopniu wybrane
zagadnienia z zakresu ekonomii i
finansów w tym zasady gospodarki
rynkowej
i zna ich praktyczne
wykorzystanie
w
działalności
prawniczej.
Zna w pogłębionym stopniu
metody
odnajdywania,
interpretowania
obowiązującego
prawa
oraz
rozwiązywania
typowych kazusów prawnych w
oparciu o obowiązujące przepisy.
Ma pogłębioną wiedzę o czynnikach
prawotwórczych,
stanowieniu,
obowiązywaniu i wykładni prawa, a
także przestrzeganiu i stosowaniu
prawa, zna ich wykorzystanie w
praktyce prawniczej.
Zna i rozumie pojęcia i zasady
ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego oraz konieczność
prawidłowego
zarządzania
zasobami własności intelektualnej.
Zna zasady tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości.

Pr_ W06

Pr_ W07

Pr_ W08

Pr_ W09

Pr_ W10

Pr_W11

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WK

P7U_W

P7S_WK

Pr_W12

P7U_W

P7S_WK

P7U_W

P7S_WG

Pr_U01

Sprawnie posługuje się terminologią P7U_U
prawniczą z poszczególnych gałęzi
prawa w sposób pozwalający na
profesjonalne wykonywanie zawodów
prawniczych.

P7S_UW

Pr_U02

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę P7U_U
w celu ustalenia stanu faktycznego,
wykładni
przepisów
prawa
i
możliwości ich zastosowania a także
przystosowywać istniejące metody i
narzędzia do rozwiązywania nowych
problemów.
Sprawnie
posługuje
się P7U_U
zaawansowanymi
technologiami
informacyjno komunikacyjnymi przy
wyszukiwaniu przepisów prawnych
oraz
tworzeniu
projektów
rozstrzygnięć prawnych wraz z ich
uzasadnieniem, potrafi korzystać
ze źródeł wiedzy prawniczej, w tym
nowoczesnych
baz
prawniczych
dokonywać
krytycznej
analizy
informacji z nich pochodzących
,syntezy i twórczej ich interpretacji a
także prezentacji tych informacji.
Potrafi ,zgodnie z metodami nauk P7U_U
prawnych, tworzyć projekty aktów
normatywnych,
wraz
z
ich
uzasadnieniem aksjologicznym, oraz
wskazaniem ich skutkówpolitycznych,
społecznych i gospodarczych.

P7S_UW

Pr_W13

Zna fundamentalne dylematy
współczesnej
cywilizacji
organizujące normy prawne. Ma
pogłębioną wiedzę o etycznych i
społecznych aspektach prawa
oraz wykonywania zawodów
prawniczych.
Posiada
pogłębioną
wiedzę
w
wybranych gałęziach nauk prawnych,
pozwalającą na kontynuowanie nauki,
realizację
różnych
aplikacji
i
wykonywanie
różnych
rodzajów
działań związanych z pracą zawodową
Prawnika.
UMIEJĘTNOŚCI

Pr_U03

Pr_U04

P7S_UW

P7S_UW

Pr_U05

Pr_U06

Pr_U07

Pr_U08

Pr_U09

Pr_U10

Pr_U11

Pr_U12

Pr_U13

Potrafi analizować i interpretować P7U_U
otaczającą go rzeczywistość społeczną
w odniesieniu do logiki prawniczej i
norm prawnych oraz rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy w
oparciu o właściwe zastosowanie
przepisów prawnych.
Potrafi posługiwać się metodami P7U_U
rozumowań prawniczych w sposób
kreatywny.
Potrafi krytycznie oceniać i właściwie
interpretować
przepisy,
prawne,
orzecznictwo, stawiać
hipotezy
związane z prostymi problemami
wdrożeniowymi
i je weryfikować,
formułować na ich podstawie wnioski
wraz z uzasadnieniem.
Potrafi stosować różne techniki
komunikacyjne,
a
także
techniki negocjacyjne przy
rozwiązywaniu
konfliktów
prawnych,
Posiada umiejętność samodzielnego
proponowania
rozwiązań
nietypowych
problemów
prawnych
z wykorzystaniem
posiadanej wiedzy
w tym
odpowiednich metod i narzędzi z
zakresu nauk prawnych.
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
właściwie
rozstrzygać
w
nieprzewidywalnych
warunkach
dylematy związane z wykonywaniem
zawodu prawnika.
Posiada umiejętność formułowania
swych myśli na piśmie w formach
wynikających z potrzeb procedur
prawnych, przygotowywania pism
procesowych,
urzędowych,
komentarzy, głosów, umów i innych
dokumentów
funkcjonujących
w
obrocie prawnym.
potrafi przygotować wystąpienia
ustne dla czynności procesowych
obejmujących wybrane zagadnienia
szczegółowe
związane
z
wykonywaniem zawodu prawnika .

P7S_UW

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

Potrafi posługiwać się językiem obcym P7U_U
na
poziomie
biegłości
B2+
Europejskiego
Systemu
Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy
oraz specjalistyczną terminologią.

P7S_UK

Pr_U14

Pr_U15

Pr_U16

Pr_U17
Pr_U18

Pr_K01

Pr_K02

Pr_K03

Pr_K04

Pr_K05
Pr_K06

Pr_K07

Potrafi współdziałać z innymi osobami P7U_U
w ramach prac zespołowych w tym o
charakterze interdyscyplinarnym
i
podejmować wiodącą rolę w zespole.
Potrafi samodzielnie planować i P7U_U
realizować własne uczenie się prze
całe życie w tym rozwijać kompetencje
zawodowe poprzez
aplikacje
prawnicze i ukierunkowywać innych
w tym zakresie.
Potrafi komunikować się na tematy P7U_U
specjalistyczne z zakresu prawa ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
Potrafi prowadzić debatę na tematy
prawnicze.
Potrafi kierować pracą zespołu w
zakresie zadań prawniczych.
KOMPETENCJE SPOŁCZNE
Jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w zakresie
prawa i opartych na nim stosunków
prawnych
oraz
zasięgania
opinii
ekspertów w przypadku trudności w
ich rozwiązywaniu.
Jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy w tym treści aktów
normatywnych,
treści
aktów
stosowania prawa.
jest gotów
określić priorytety
umożliwiające
realizację
powierzonychzadań oraz inicjować
i
uczestniczyć w realizacji
projektów społecznych na rzecz
interesu publicznego.
Jest gotów do odpowiedzialnego
pełnienia roli zawodowej z
uwzględnieniem ekonomicznego
kontekstu
i zmieniających się
potrzeb społecznych.
Jest gotów do podtrzymywania
etosu prawnika, jak również
etosu zawodów prawniczych.
Jest gotow myśleć krytycznie oraz
działać
kreatywnie
i
przedsiębiorczo,
właściwie
gospodarując
wiedzą,
umiejętnościami.
Jest gotów do przestrzegania i
rozwijania zasad etyki zawodowej
prawnika jak również działania na
rzecz przestrzegania tych zasad w
zawodach prawniczych.

P7S_UO

P7S_UU

P7S_UK

P7U_U

P7S_UK

P7U_U

P7S_UO

P7U_K

P7S_KK

P7U_K

P7S_KK

P7U_K

P7S_KO

P7U_K

P7S_KR

P7U_K

P7S_KR

P7U_K

P7S_KO

P7U_K

P7S_KR

Pr_K08
Pr_K09

Jest gotów do rozwijania dorobku
zawodu prawniczego.
Jest gotów
do
wypełniania
zobowiązań
społecznych
i
inspirowania oraz organizowania
działalności w zakresie objaśniania
instytucji prawa publicznego i
instytucji prawa prywatnego.

P7U_K

P7S_KR

P7U_K

P7S_KR

Objaśnienia skrótów:
Pr – efekt uczenia się dla kierunku Prawo
Charakterystyki I stopnia – uniwersalne (ogólne),
Charakterystyki II stopnia – typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego
Pierwsza litera po podkreślniku_ oznacza: W-wiedza, U-umiejętności, Kkompetencje
Druga litera po podkreślniku _ oznacza: w ramach wiedzy: G-głębia, Kkontekst;

w

ramach

umiejętności:

W-wykorzystanie

wiedzy,

K-

komunikowanie się, O-organizację pracy, U-uczenie się; w ramach
kompetencji: K-krytyczną ocenę, O-odpowiedzialność, R-role zawodowe.

