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Zbiór efektów kierunkowych

Kierunek: Prawo
Profil: Ogólnoakademicki
Stopień: JM

Wiedza
K_W01 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu nauki prawa w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z

innymi dyscyplinami nauk, zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach prawnych i społecznych; rozumie
postulat wieloaspektowości prowadzenia analizy prawa

K_W02 Opisuje podstawowe gałęzie i dyscypliny naukowe prawoznawstwa, przedstawi i scharakteryzuje poglądy na istotę prawa i jego społeczne funkcje,
opisuje rolę prawa w organizacji państwowej

K_W03 Opisuje historyczną i polityczną genezę prawa, zna jej kulturowe i historyczne uwarunkowania, oraz ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach (tak
historycznych jak i aktualnych) uczestniczących w procesie tworzenia i stosowania prawa, określa czynniki determinujące kształt prawa, zna zasady
techniki prawodawczej,

K_W04 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi i aktywności społecznych poddawanych regulacji prawnej oraz o rządzących nimi prawidłowościach istotnych
z punktu widzenia procesu legislacyjnego

K_W05 Opisuje i charakteryzuje elementy stosunku prawnego odnosząc je do różnych gałęzi prawa
K_W06 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o kluczowych regulacjach w zakresie następujących gałęzi prawa materialnego:prawo konstytucyjne, a w

szczególności o ustrojowych zasadach funkcjonowania państwa, treściach i sposobach gwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania
potrzeb społecznych, sposobu tworzenia prawa, hierarchii źródeł prawa a także kompetencji i wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy państwo-
wej;prawo cywilne, a w szczególności o regulacji stosunków cywilnoprawnych między podmiotami prawa prywatnego, a także sytuacji prawnej osób
i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treści stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki
podmiotów tych stosunków w obrębie tradycyjnie wyodrębnionych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego
oraz prawa rodzinnego;prawo karne, a w szczególności o czynach będących przestępstwami, zasadach odpowiedzialności karnej, oraz sposobach reakcji
prawnokarnej.prawo administracyjne, a w szczególności o regulacji podmiotowych i przedmiotowych zakresów kompetencji organów administracji
państwa, źródeł prawa administracyjnego, form aktywności administracji publicznej państwa oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego kontroli
w prawie administracyjnym.prawo pracy, a w szczególności o regulacji w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy
oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w
zbiorowych stosunkach pracy;prawo finansowe, a w szczególności w zakresie prawa budżetowego, gospodarki finansowej państwa oraz prawa podatko-
wego;prawo międzynarodowe, a w szczególności regulacji stosunków między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami
prawa międzynarodowego;prawo europejskie, a w szczególności o regulacjach charakterystycznych dla kontynentu europejskiego wiążących wszystkich
uczestników stosunków międzynarodowych w Europie.

K_W07 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranej gałęzi prawa: 1.zna zakres normowania, 2.szczegółowo opisuje charakterystyczne dla tej dziedziny regulacje,
3.wskazuje powiązania wybranej dziedziny z pozostałymi gałęziami prawa.

K_W08 Zna proceduralne aspekty stosowania prawa, wielopłaszczyznowo zrelacjonuje przebieg postępowań sądowych i przed innymi organami władzy pu-
blicznej

K_W09 Definiuje i opisuje organy i instytucje ochrony prawnej, zna ich społeczne znaczenie
K_W10 Zna i opisuje etapy stosowana prawa wg. głównych koncepcji teoretycznych, zna techniki negocjacji prawniczych i alternatywne sposoby rozwiązywania

sporów,
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K_W11 Wskazuje i objaśnia podstawy technik informatycznych wspomagających pracę prawnika, zna dobrze wybrany pakiet oprogramowania w zakresie baz
tekstów prawnych

K_W12 Dogłębnie zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony praw autorskich i własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności inte-
lektualnej

K_W13 Zna szczegółowo zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, ma wiedzę o formach
zawodowego rozwoju prawnika

K_W14 Zna podstawowe pojęcia etyki korporacyjnej i etyki prawniczej i potrafi powiązać je z pojęciem zawodów zaufania publicznego,
Umiejętności

K_U01 Korzysta z siatki pojęciowej prawa i swobodnie porusza się po niej, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa w celu analizowania i
interpretowania problemów społecznych

K_U02 Rozumie mechanizmy społeczne i polityczne determinujące treść prawa, przewiduje skutki regulacji normatywnych,
K_U03 Wykorzystuje wiedzę z zakresu doktryn polityczno-prawnych; analizuje i interpretuje doktrynalne źródła instytucji politycznych i prawnych; ma

zdolność dokonania wykładni rozwiązań obowiązującego systemu prawa w kontekście ich doktrynalnego uzasadnienia.
K_U04 Ma umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa, wyrobioną zdolność analizy i rozumienia wydarzeń i procesów

historycznych na zasadzie porównawczej
K_U05 Rozumie podstawowe pojęcia i kategorie logiki prawniczej, ma zdolności posługiwania się nimi w praktyce; ma umiejętność logicznej analizy pojęć

prawnych; posługiwania się dyrektywami wykładni i wnioskowań prawniczych; uzasadniania twierdzeń;
K_U06 Posiada umiejętność tworzenia projektów aktów normatywnych, rozwinie poprawnie uzasadnienie, potrafi wskazać konsekwencje projektownego aktu,

.
K_U07 samodzielnie dokonuje kwalifikacji prawnej różnych stanów faktycznych, umie dokonywać wykładni i stosować w praktyce przepisy różnych gałęzi

prawa;
K_U08 Dokona subsumpcji stanu faktycznego, zaprezentuje projekt rozstrzygnięcia, przedstawi zasady sporządzania jego uzasadnienia w postępowaniach

sądowych i przed innymi organami władzy publicznej
K_U09 Opisuje zasady i formy świadczenia pomocy prawnej
K_U10 Posiada umiejętności prezentowania rozbudowanej argumentacji w kontekście poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi,

racjonalnie podejmie dyskusję ze specjalistą w wybranej dziedzinie prawa, zaprezentuje swoje argumenty,
K_U11 Posiada umiejętność analizy orzecznictwa sądowego oraz poglądów uznanych autorytetów wyrażanych w komentarzach i pracach naukowych,
K_U12 Posiada umiejętność zespołowego analizowania zagadnień prawnych, prowadzenia dyskursu i prezentacji wniosków – w zespołach specjalistów i zespo-

łach interdyscyplinarnych,
K_U13 Wykorzystuje narzędzia informatyczne oraz oprogramowanie przeznaczone dla wspomagania pracy prawnika,
K_U14 Potrafi stosować zasady i normy etyczne w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne;
K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim w zakresie nauk

prawnych;
K_U16 Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne
K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02 Rozumie znaczenie przestrzegania prawa jako regulatora stosunków społecznych a także ma świadomość konsekwencji tolerancji wobec naruszeń prawa
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K_K03 Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań mających na celu społeczne uświadomienie znaczenia profesjonalnej pomocy prawnej
K_K04 Ma świadomość pełnionej roli społecznej związanej z możliwością wykonywania zawodu zaufania publicznego, rozumie znaczenie działań mających na

celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa
K_K05 Znając poziom swoich kompetencji jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów, docenia znaczenie współpracy w zespole interdyscyplinarnym,
K_K06 Docenia znaczenie przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K07 Przejawia zainteresowanie problemami polityki legislacyjnej, rozumie konieczność ciągłego monitorowania zmian legislacyjnych i orzecznictwa, a w

związku z tym potrafi formułować postulaty de lege lata i de lege ferenda
K_K08 Ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych i rozstrzygania sporów
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