
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w Stalowej Woli 
 

Instytut Prawa 
 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
dla kierunku studiów: prawo, 

studia stacjonarne jednolite magisterskie – profil ogólnoakademicki 
 
 
W kategorii wiedzy 

1. Ma podstawową wiedzę o miejscu, znaczeniu i charakterze prawa jako jednej z kluczowych nauk 

społecznych, wieloaspektowości norm prawnych i ich społecznym oddziaływaniu. Potrafi 

umiejscowić poszczególne gałęzie prawa w systemie nauk prawnych. Zna relacje pomiędzy prawem a 

innymi naukami społecznymi (ekonomią, politologią, psychologią, socjologią) oraz humanistycznymi 

(historią, filozofią) i potrafi określić skalę i znaczenie ich wzajemnego wpływu. 

2. Ma podstawową wiedzę o genezie instytucji prawnych, głównych kierunkach ewolucji i 

najważniejszych osiągnięciach w zakresie prawodawstwa krajowego i wspólnotowego. Rozumie 

oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych  na  współczesne systemy  prawa. 

Zna myśl prawną i społeczną Kościoła katolickiego.  

3. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.  

4. Ma wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm 

prawnych. Zna ogólne zasady stanowienia prawa i jego stosowania. W szczególności widzi rolę prawa 

jako instrumentu promowania i ochrony wartości. Potrafi wskazać społeczne i polityczne 

uwarunkowania procesu tworzenia i oddziaływania norm prawnych. Zna standardy legislacyjne 

obowiązujące w systemie prawa polskiego, a jednocześnie potrafi opisać proces tworzenia prawa od 

strony przyczynowo - skutkowej, a także jego przebieg w zakresie poszczególnych dziedzin prawa. 

Potrafi określić poziom wpływu jednostki i grup społecznych na tworzenia i stosowanie przepisów 

poszczególnych gałęzi prawa. 

5. Zna i rozumie zasady wykładni prawa. Ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów wykładni prawa 

dominującej w wybranych gałęziach prawa. 

6. Zna podstawowe cechy i funkcje najważniejszych dziedzin prawa i rozumie kryteria ich 

efektywnego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych 

właściwych dla poszczególnych dziedzin.  

7. Ma ogólną wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu 

do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania  wybranych instytucji 

prawa 



8. Ma wiedzę o prawnych relacjach między strukturami organizacyjnymi, instytucjami społecznymi, 

gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat  ustroju, 

kompetencji, zasad funkcjonowania i znaczenia  wybranych struktur organizacyjnych i instytucji. 

9. Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, a także o prawidłowościach, które nimi rządzą 

oraz o ich wpływie na porządek prawny.  Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych rodzajów 

więzi społecznych i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa 

10. Zna metody i narzędzia -  w tym techniki pozyskiwania danych - właściwe dla poszczególnych 

dziedzin prawa, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne,  a także  identyfikować rządzące 

nimi prawidłowości. Potrafi dokonać analizy i oceny przepisów prawa wraz z ich interpretacją oraz 

wskazaniem ich znaczenia dla ochrony interesu publicznego i interesu społecznego (obywatelskiego).  

11. Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje  prawne, a także 

określających ich status, kompetencje i znaczenie dla systemu prawnego. Identyfikuje w tym zakresie 

kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa.  

12. Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę w zakresie norm proceduralnych  i rozumie zasady ich 

stosowania (m.in. w zakresie postępowania administracyjnego, karnego, cywilnego) 

13. Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości, potrafi określić jej 

najważniejsze indywidualne i zbiorowe  formy, a także naczelne zasady oraz podstawowe prawa, 

ograniczenia i obowiązki odnoszące się do przedsiębiorczości. 

14. Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju 

15. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, także promowanych w nauczaniu 

Kościoła katolickiego, obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów 

prawniczych  

16. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

(problematyka plagiatu, zasady dozwolonego cytowania, kanon etycznego postępowania przy 

tworzeniu pracy naukowej – komunikatu, referatu, artykułu naukowego, pracy proseminaryjnej, pracy 

magisterskiej) 

 

W kategorii umiejętności 

17. Potrafi dokonywać obserwacji, wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i użytkować informacje na 

temat zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych. Potrafi określić i analizować wzajemne 

powiązania między różnymi obszarami wiedzy prawniczej, źródłami prawa oraz gałęziami prawa. 

18. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych, zwłaszcza dla analizy i 

oceny konkretnych procesów i zjawisk tak o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym ( społecznym, 

ekonomicznym, politycznym, historycznym). Potrafi zastosować właściwą normę prawną w 

odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, 

19. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk 

prawnych. 



20. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne  umiejętności w dziedzinie 

nauk społecznych i humanistycznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym  i obcym), w 

tym również z nowoczesnych technologii  

21. Posiada elementarne umiejętności badawcze obejmujące wytyczanie i analizę problemów 

prawnych ( także społecznych, politycznych, historycznych), dobór  odpowiednich metod i narzędzi 

badawczych, formułowanie tez, konstruowanie spójnych wniosków oraz  opracowanie i prezentację 

wyników pozwalających rozstrzygać określone problemy prawne. 

22. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania przyczyn, przebiegu i prawnych konsekwencji 

przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych we współczesnym świecie i 

posiada umiejętność odniesienia tychże przemian do prawodawstwa. 

23. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy  wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.  

24. Potrafi operować specjalistycznym językiem prawniczym i porozumiewać się nim w sposób 

precyzyjny i spójny  przy użyciu różnych technik  komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami  w 

zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza takiego grona.  

25. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 

poglądów innych autorów. Potrafi stawiać tezy,  trafnie formułować wnioski  oraz tworzyć syntetyczne 

podsumowania i oceny wybranych problemów. 

26. Posiada umiejętność  wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do 

rozstrzygania  dylematów  pojawiających się w pracy zawodowej,  w szczególności  krytycznej 

analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy  

27. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku 

polskim, jak: referaty, opracowania naukowe, głosy do orzeczeń sądowych, komentarze do artykułów 

naukowych, prace kontrolne, pisma urzędowe  

28. Potrafi posługiwać się  zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega  i 

analizuje  dylematy etyczne uwzględniając aksjologię Kościoła katolickiego, przewiduje  skutki 

konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa  

 

W kategorii kompetencji społecznych 

29. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy  i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez 

całe życie. Potrafi odnieść nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie prawa do obiektywnej oceny 

zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych. 

30. Potrafi  pracować w zespole  pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego 

analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne  pozwalające na realizację  zakładanych celów  

31. Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji  określonego  lub narzuconego zadania, 



dba o terminową i  efektywną realizację  zadań 

32. Ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania 

zasad etyki zawodowej. Inspiruje się aksjologią Kościoła katolickiego.  

33. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu prawnika, a 

prawidłowo posługując się pojęciami z zakresu prawa może  uczestniczyć w inicjatywach 

obywatelskich o charakterze prawnym, wnosząc swój wkład do poprawy świadomości prawnej w 

społeczeństwie 

34. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (np. na studiach podyplomowych czy 

w ramach praktyk, staży i aplikacji w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach radcowskich, 

adwokackich, notarialnych, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, we wspólnocie 

Kościoła katolickiego) dla lepszego funkcjonowania w Kościele i społeczeństwie. 

35. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy  

36. Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  

 


