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Opis zakładanych efektów kształcenia: 

 

 
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: 

Prawo europejskie dla praktyków 
Poziom kształcenia: studia podyplomowe 

  

SYMBOL 

Po ukończeniu studiów podyplomowych 
Prawo Europejskie dla praktyków absolwent powinien: 

 
  

WIEDZA 
 

K_W01 
Posiadać wiedzę teoretyczną z wybranych, wyspecjalizowanych obszarów prawa 
kształtowanego przed wszystkim przez Unię Europejską oraz Radę Europy, 

K_W02 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat struktury i funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przebiegu i 
znaczenia procedury zapytania prejudycjalnego, 

          K_W03 

 Posiadać wiedzę teoretyczną na temat istoty i metod ochrony własności 
intelektualnej oraz jej znaczenia dla kształtowania modelu społeczeństwa 
informacyjnego, 

          K_W04 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat koncepcji jednolitego rynku europejskiego 
oraz czynników kształtujących tę koncepcję, ze szczególnym uwzględnieniem 
swobód wspólnego rynku, 

          K_W05 
Posiadać wiedzę teoretyczną na temat standardów prawnych Rady Europy i ich 
wpływu na krajowy porządek i praktykę państw europejskich, 

          K_W06 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat warunków zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i reżimu prawnego bezpieczeństwa energetycznego i środowiska 
w Unii Europejskiej z uwzględnieniem polskich regulacji prawnych, 

          K_W07 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat metod ohrona praw konsumentów w 
świetle prawa UE i prawa polskiego, w tym znać reżim prawny prawa 
konsumenta do informacji, 

          K_W08 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat koncepcji społeczeństwa informacyjnego, 
jego roli w demokratycznym państwie prawnym oraz wpływu, jaki na 
kształtowanie tej roli wywierają społeczne środki przekazu, 

          K_W09 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat struktury i funkcjonowania systemu 
ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz z uwzględnieniem instrumentów 
prawnych stworzonych przez Radę Europy, w tym znać sądowe i pozasądowe 
mechanizmy ochrony praw jednostki w Europie, 

          K_W10 
Posiadać wiedzę teoretyczną na temat komunikacji elektronicznej w praktyce 
gospodarki i administracji, w szczególności płynących z niej korzyści i zagrożeń, 



          K_W11 

Posiadać wiedzę teoretyczną o metodach prawidłowego wydatkowania środków 
publicznych, w tym środków z budżetu UE oraz o zasadach odpowiedzialności za 
naruszenie finansów publicznych. 

       K_W12 

Posiadać wiedzę teoretyczną o różnych Alternatywnych Metodach 
Rozwiązywania Sporów (ADR)  
 

         K_W13 

Posiadać wiedzę teoretyczną na temat reżimu prawnego alternatywnych wobec 
sądownictwa metod rozwiązywania sporów w ujęciu prawa Unii Europejskiej 
oraz z perspektywy prawa polskiego. 

 Posiadać wiedzę teoretyczną o różnych rodzajach kultur prawnych. 
K_W14  

  
 

UMIEJĘTNOŚCI 
 
  

K_U01 

 Umieć scharakteryzować strukturę i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości 
Unii Europejskiej oraz potrafić ocenić ryzyko wynikające z możliwości 
naruszenia przez sądy krajowe prawa Unii Europejskiej.  

K_U02 
Rozumieć powiązania między organami sądowymi UE a sądami krajowymi oraz 
potrafić ocenić ich wzajemne wpływy.  

K_U03 

Potrafić charakteryzować istotę własności przemysłowej i praw autorskich, znać 
metody ich prawnej ochrony oraz znać rodzaje zagrożeń własności intelektualnej i 
sposoby ich unikania. 

K_U04 
Umieć opisać koncepcję jednolitego europejskiego rynku, wraz z jej elementami 
składowymi oraz scharakteryzować  swobody wspólnego rynku, 

K_U05 
umieć scharakteryzować i wskazać konkretne przykłady wpływu, jaki standardy 
prawne Rady Europy wywierają na prawo i praktykę państw europejskich,  

K_U06 

Umieć charakteryzować wybrane instytucje europejskiego prawa karnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz zasad 
współpracy karnej i policyjnej państw europejskich, 

K_U07 
Umieć charakteryzować sposoby zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i 
środowiska oraz metody ograniczania barier administracyjnych w tym zakresie. 

K_U08 
Umieć opisać sposoby implementacji praw konsumenta, w tym jego prawa do 
informacji,  

K_U09 
Umieć scharakteryzować rolę wolności wypowiedzi w społeczeństwie 
demokratycznym, 

K_U10 
Umieć scharakteryzować rolę środków społecznego przekazu w kształtowaniu 
modelu społeczeństw informacyjnego,  

K_U11 
Umieć opisać metody i mechanizmy ochrony praw jednostki na tle prawa Unii 
Europejskiej, regulacji prawnych Rady Europy oraz w świetle prawa polskiego 

K_U12 
Umieć scharakteryzować pojęcie komunikacji elektronicznej oraz opisać rolę tej 
komunikacji w praktyce współczesnego państwa, 

K_U13 
Umieć opisać metody prawidłowego wydatkowania środków publicznych in 
procedurę prawidłowego udzielania zamówień publicznych, 

K_U14 
Umieć wybrać odpowiednią do sytuacji prawnej i faktycznej stron sporu metodę 
alternatywnego rozwiązania sporu, 

K_U15 Umieć scharakteryzować kulturę prawną i prawniczą jako zjawisko społeczne. 



  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

  
K_K01 Mieć przekonanie o konieczności stałego doskonalenia wiedzy zawodowej, 

 
K_K02 

 Mieć przekonanie o konieczności utrzymania odpowiednio wysokiego standardu 
działania prawnika profesjonalisty. 

 
 


