
Załącznik  

do uchwały nr 249 z dnia  25 kwietnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji 

Opis zakładanych efektów kształcenia 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: 

Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego  

Poziom kształcenia – studia podyplomowe 

symbol 
Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Prawa Karnego 

Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego absolwent: 

kod kwalifikacji 

(z poziomu 7) 

WIEDZA  

K_W01 
Rozumie znaczenie regulacji prawa karnego gospodarczego i prawa 

karnego skarbowego  

P7S_WG-O1.1-POD 

 

K_W02 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć, terminologii, instytucji i metod 

właściwych dla prawa karnego gospodarczego i prawa karnego 

skarbowego 

P7S_WG-O1.1-POD 

 

K_W03 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat źródeł prawa karnego gospodarczego i 

prawa karnego skarbowego i dynamiki zmian zachodzących w tym 

obszarze 

P7S_WG-O1.1-POD 

P7S_WG-O.1.2-POD 

K_W05 

Posiada znajomość metod i narzędzi pracy z materiałem 

normatywnym z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego 

skarbowego 

P7S_WG-O1.1-POD 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 

Umie odnaleźć obowiązujące przepisy prawa karnego gospodarczego i 

prawa karnego skarbowego w kontekście określonych stanów 

faktycznych 

P7S_UW-O3-POD 

K_U02 

Umie wykorzystać wiedzę o charakterze teoretycznym i dogmatycznym 

z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego w 

analizie konkretnych stanów faktycznych z wykorzystaniem literatury i 

orzecznictwa sądów powszechnych 

P7S_UW-O3-POD 

K_U03 

Umie przeprowadzić interpretacje karnistyczną konkretnych przepisów 

karnych prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego 

oraz sformułować własne opinie w kwestiach spornych 

P7S_UW-O3-POD 

K_U04 

 

Umie posługiwać się terminologią właściwą dla prawa karnego 

gospodarczego i prawa karnego skarbowego  

P7S_UK-O4.1-POD 

 

K_U05 

Umie wykorzystać zdobytą wiedzę przy sporządzaniu pism 

procesowych z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawa karnego 

skarbowego i formułowaniu wypowiedzi z tego zakresu oraz 

przedstawić opinie i stanowisko 

P7S_UW-O3-POD 

 

K_U6 

Ma zdolność umiejscowienia prawa karnego gospodarczego i prawa 

karnego skarbowego w systemie prawa i rozumie jego powiązania z 

innymi gałęziami prawa i dziedzinami 

P7S_UW-O3-POD 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez 

poszerzanie swojej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz rozumie 

potrzebę śledzenia zmian w przepisach prawnych 

P7S_KR-O9-POD 

K_K02 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, 

a w szczególności potrafi aktywnie prowadzić dialog w celu 

doprecyzowania, poszerzenia i pogłębienia stopnia dyskutowanego 

tematu 

P7S_KK-O7.2-POD 

K_K03 
Potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

P7S_KR-O9-POD 

K_K05 Posiada zdolność uzupełniania zdobytej wiedzy we własnym zakresie P7S_KR-O9-POD 

 


