
Załącznik  

do uchwały nr 216 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 
 

 

Efekty kierunkowe na kierunku „Prawo” są spójne z efektami obszarowymi ogólnymi i 

obszarowymi dla nauk społecznych odpowiednich dla poziomu 7 PRK 

 

 

Tabela 1. Efekty kierunkowe w odniesieniu do Polskich Ram Kwalifikacji 

Prawo 

Jednolite magisterskie 

Profil praktyczny 

Symbol  Odniesienia do 

efektów 

kształcenia 

obszarowych 

Wiedza 

K_W01 posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich 

stosunku do innych nauk 

P7S_WG-O1.1-P 

P7S_WG-O1.2-P  

P7S_WG-S2-P 

 

K_W02 ma rozszerzona wiedzę na temat pojęć, terminologii, instytucji 

i metod właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa, a 

także ich praktycznych zastosowań w konkretnych wypadkach 

 

P7S_WG-O1.1-P 

P7S_WG-S1-P 

 

K_W03 ma rozszerzona wiedze na temat źródeł prawa, zna zasady i 

procedury powstawania aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących oraz aktów prawa wewnętrznego, posiada 

wiedzę na temat powiązań wewnątrzsystemowych w polskim 

systemie prawa oraz powiązań tego systemu z systemem prawa 

międzynarodowego, w szczególności z systemem prawnym 

Unii Europejskiej 

 

P7S_WG-O1.1-P 

P7S_WG-O1.2-P 

P7S_WK-O2.1-P 

 

K_W04 ma pogłębioną wiedzę o historii prawa, instytucji ustrojowych 

oraz doktryn politycznych, etycznych i prawnych 

P7S_WK-O2.1-P 

P7S_WG-S2-P 

 

K_W05 zna system organów władzy publicznej ich kompetencje, 

sposoby działania i powiązania, szczególnie w zakresie 

ochrony prawa, wymiaru sprawiedliwości i administracji 

 

P7S_WG-S3-P 

P7S_WK-O2-P 

K_W06 posiada rozszerzoną wiedzę o interpretacji i stosowaniu prawa  

 

P7S_WG-S1-P 

K_W07 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa prywatnego 

materialnego oraz dziedzin pokrewnych 

 

P7S_WG-O1.1-P 

P7S_WG-O1.2-P 

P7S_WK-O2-P 

P7S_WG-S1-P 

P7S_WK-S4-P 

K_W08 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa publicznego P7S_WG-O1.1-P 



materialnego oraz dziedzin pokrewnych P7S_WG-O1.2-P 

P7S_WK-O2-P 

P7S_WG-S1-P 

P7S_WK-S4-P 

K_W09 ma wiedzę z zakresu innych nauk przydatnych w tworzeniu i 

stosowaniu prawa oraz rozumie powiązanie tych nauk z 

prawem 

P7S_WK-O2.1-P 

P7S_WG-S2-P 

P7S_WK-O2-P 

K_W10 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa postępowania 

cywilnego, karnego i administracyjnego oraz dziedzin 

pokrewnych 

P7S_WG-O1.1-P 

P7S_WG-O1.2-P 

P7S_WG-S3-P 

P7S_WK-S4-P 

Umiejętności 

K_U01 umie odnaleźć obowiązujące przepisy prawne w kontekście 

określonych stanów faktycznych 

 

P7S_UW-O3-P 

P7S_UU-O6-P 

P7S_UW-S5-P 

P7S_UW-S6-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U02 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu różnych 

dziedzin prawa w analizie konkretnych stanów faktycznych, 

również z wykorzystaniem właściwej literatury 

 

P7S_UW-O3-P 

P7S_UU-O6-P 

P7S_UW-S5-P 

P7S_UW-S6-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U03 umie interpretować przepisy prawne 

 

P7S_UW-O3-P 

P7S_UW-S5-P 

P7S_UW-S6-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U04 umie posługiwać się językiem prawnym i prawniczym z 

zastosowaniem terminologii z właściwych dziedzin prawa 

P7S_UK-O4.1-P 

P7S_UK-O4.2-P 

P7S_UK-O4.3-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U05 umie sporządzać podstawowe pisma procesowe i inne 

dokumenty stosowane w obrocie prawnym  

 

P7S_UK-O4.1-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U06 posiada umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień 

ustnych w zakresie koniecznym dla prawnika, również w 

wybranym języku obcym 

 

P7S_UK-O4.1-P 

P7S_UK-O4.2-P 

P7S_UK-O4.3-P 

 

K_U07 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu 

prawa z wykorzystaniem zasad pisania prac naukowych w 

oparciu o stosowną literaturę 

 

P7S_UW-O3-P 

P7S_UK-O4.1-P 

P7S_UU-O6-P 

P7S_UW-S5-P 

P7S_UW-S6-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U08 umie posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Rady Europy 

 

P7S_UK-O4.1-P 

P7S_UK-O4.3-P 

K_U09 umie posługiwać się bibliografiami i zbierać materiały 

konieczne do przygotowania wystąpień ustnych i prac 

pisemnych 

P7S_UW-O3-P 

P7S_UU-O6-P 

K_U10 umie wykorzystać wiedzę z zakresu innych dyscyplin P7S_UW-O3-P 



naukowych w zakresie koniecznym dla prawnika P7S_UU-O6-P 

P7S_UW-S6-P 

K_U11 rozumie historyczne i społeczne uwarunkowania systemów i 

rozwiązań prawnych 

P7S_UW-S5-P 

P7S_UW-S6-P 

K_U12 umie stosować zasady etyki prawniczej P7S_UW-O3-P 

P7S_UW-S7-P 

K_U13 umie współpracować w grupie i kierować pracą zespołu P7S_UK-O4.1-P 

P7S_UO-O5-P 

Kompetencje społeczne 

K_K01 rozumie potrzebę śledzenia zmian przepisów prawnych 

 

P7S_KK-O7.1-P 

P7S_KK-O7.2-P 

P7S_KR-O9-P 

K_K02 rozumie znaczenie orzecznictwa w procesie stosowania prawa 

i potrzebę śledzenia jego zmian 

P7S_KK-O7.1-P 

P7S_KK-O7.2-P 

P7S_KR-O9-P 

K_K03 jest przygotowany do dalszego kształcenia, również 

samodzielnego, a także podjęcia wybranej aplikacji 

P7S_KK-O7.1-P 

P7S_KK-O7.2-P 

P7S_KO-O8.3-P 

K_K04 jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji w sferze 

publicznej, ma świadomość konieczności aktywnej roli 

jednostek w życiu społecznym 

P7S_KK-O7.2-P 

P7S_KO-O8.1-P 

P7S_KO-O8.2-P 

P7S_KO-O8.3-P 

P7S_KR-O9-P 

K_K05 ma świadomość znaczenia norm etycznych i społecznych w 

sferze publicznej i zawodowej 

P7S_KK-O7.1-P 

P7S_KO-O8.1-P 

P7S_KO-O8.2-P 

P7S_KR-O9-P 

 

K_K06 rozumie rolę prawników w podnoszeniu świadomości prawnej 

społeczeństwa 

P7S_KK-O7.1-P 

P7S_KK-O7.2-P 

P7S_KO-O8.1-P 

P7S_KO-O8.2-P 

P7S_KO-O8.3-P 

P7S_KR-O9-P 

 

K_K07 ma świadomość mechanizmów życia społecznego P7S_KK-O7.1-P 

P7S_KO-O8.1-P 

P7S_KO-O8.2-P 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty 

kształcenia 

 

 

 

Typ 

efektu 

obszarowe

go 

Kod kwalifikacji Kwalifikacje obszarowe 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty 

obszarowe 

ogólne 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

 

 

P7S_WG-O1.1-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 

obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich 

metody i teorie wyjaśniające złożone 

zależności między nimi, stanowiące 

zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych 

tworzących podstawy teoretyczne, 

uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 

zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej właściwe dla programu 

kształcenia; 

 

 

K_W01 K_W02 

K_W03 K_W07 

K_W08 K_W10 

 

P7S_WG-O1.2-P 

główne trendy rozwojowe dyscyplin 

naukowych lub artystycznych istotnych dla 

programu kształcenia 

 

K_W03 K_W07 

K_W08 K_W10 

P7S_WK-O2.1-P 

 

 

fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji; 

 

K_W03 K_W04 

K_W09 

 

P7S_WK-O2-P 

ekonomiczne, prawne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działań 

związanych z nadaną kwalifikacją, w tym 

zasady ochrony własności przemysłowej i 

prawa 

autorskiego 

K_W05 K_W07 

K_W08 K_W09 

Umiejętności: absolwent potrafi 

P7S_UW-O3-P wykorzystywać posiadaną wiedzę – 

formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy i innowacyjnie 

wykonywać zadania w 

nieprzewidywalnych warunkach przez: 

−   właściwy dobór źródeł oraz 

informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

K_U01 K_U02 

K_U03 K_U07 

K_U09 K_U10 

K_U12 



syntezy oraz twórczej interpretacji i 

prezentacji tych informacji, 

−   dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 

technik informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT) 

P7S_UK-O4.1-P 

 

 

komunikować się na tematy specjalistyczne 

ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

 

K_U04 K_U05 

K_U06 K_U07 

K_U08 K_U13 

P7S_UK-O4.2-P 

 

prowadzić debatę; 

 

K_U04 K_U06  

 

P7S_UK-O4.3-P 

posługiwać się językiem obcym na 

poziomie B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego oraz w 

wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii 

K_U04 K_U06 

K_U08 

P7S_UO-O5-P kierować pracą zespołu K_U13 

P7S_UU-O6-P samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie 

K_U01 K_U02 

K_U07 K_U09 

K_U10 

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

P7S_KK-O7.1-P 

 

krytycznej oceny odbieranych treści; 

 

K_K01 K_K02 

K_K03 K_K05 

K_K06 K_K07 

 

P7S_KK-O7.2-P 

uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych 

K_K01 K_K02 

K_K03 K_K04 

K_K06 

P7S_KO-O8.1-P 

 

 

 

wypełniania zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania działalności 

na rzecz środowiska społecznego; 

 

K_K04 K_K05 

K_K06 K_K07 

 

P7S_KO-O8.2-P 

 

inicjowania działania na rzecz interesu 

publicznego; 

 

K_K04 K_K05 

K_K06 K_K07 

 

P7S_KO-O8.3-P 

myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 

K_K03 K_K04 

K_K06 

P7S_KR-O9-P odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych z uwzględnieniem 

zmieniających się potrzeb społecznych, w 

tym: 

−   rozwijania dorobku zawodu, 

 − podtrzymywania etosu zawodu  

– przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad 

K_K01 K_K02 

K_K04 K_K05 

K_K06 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty 

obszarowe w 

zakresie 

nauk 

społecznych 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

P7S_WG-S1-P w pogłębionym stopniu teorie naukowe 

właściwe dla kierunku studiów oraz 

kierunki ich rozwoju, a także 

zaawansowaną metodologię badań 

K_W02 

K_W06 

K_W07 

K_W08 

P7S_WG-S2-P w pogłębionym stopniu charakter, 

miejsce i znaczenie nauk społecznych w 

systemie nauk oraz ich relacje do innych 

nauk 

K_W04 

K_W09 

P7S_WG-S3-P w pogłębionym stopniu cechy człowieka 

jako twórcy kultury i podmiotu 

konstytuującego struktury społeczne oraz 

zasady ich funkcjonowania 

K_W05 

K_W10 

P7S_WK-S4-P zasady zarządzania zasobami własności 

intelektualnej oraz formy rozwoju 

indywidualnej przedsiębiorczości 

K_W07 

K_W08 

K_W10 

Umiejętności: absolwent potrafi 

P7S_UW-S5-P identyfikować, interpretować i wyjaśniać 

złożone zjawiska i procesy społeczne 

oraz relacje między nimi z 

wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku 

studiów 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U07 

K_U11 

P7S_UW-S6-P prognozować i modelować złożone procesy 

społeczne oraz ich praktyczne skutki z 

wykorzystaniem zaawansowanych metod i 

narzędzi dla kierunku studiów dyscyplin 

naukowych właściwych 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U07 

K_U10 

K_U11 

P7S_UW-S7-P prawidłowo posługiwać się systemami 

normatywnymi przy rozwiązywaniu 

wybranych problemów z zakresu 

dyscyplin naukowych właściwych dla 

kierunku studiów 

K_U01 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U07 

K_U12 

 


