
CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI TYPOWE DLA KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAMACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PO UZYSKANIU KWALIFIKACJI
PEŁNEJ NA POZIOMIE 4 – POZIOM 7

Prawo
studia jednolite magisterskie

I. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji - poziom 7 
 
 

Kategorie
charakterystyki

kwalifikacji

Kategorie
opisowe /
aspekty o

podstawowym
znaczeniu

Kod
składnika

opisu

Poziom 7 Kod efektu
kierunkowego

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy
symbol

kierunkowego
efektu kształcenia

W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie
 
 

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności
 
 

P7S_WG1 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 

P7S_WG2
 

główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub 
artystycznych istotnych dla programu kształcenia
 

K - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki 

P7S_WK1 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

P7S_WK2 ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych 
rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym 
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

U - 
Umiejętności:
absolwent 
potrafi
 
 

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania 

P7S_UW 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, syntezy oraz 
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT)

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych 
dziedzin prawa w celu analizowania  i interpretowania  konkretnych procesów 
i zjawisk  prawnych, gospodarczych, społecznych

K_U02

K - 
Komunikowanie 
się / odbieranie i 
tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie

P7S_UK1 komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców

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

K_U07

Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w 
sposób precyzyjny i spójny  przy użyciu różnych technik  komunikacyjnych ze 

K_U08



wiedzy w 
środowisku 
naukowym i 
posługiwanie się 
językiem obcym 

specjalistami  w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów  w tym stawiać tezy,  trafnie 
formułować wnioski  oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny 
wybranych problemów

K_U09

P7S_UK2 prowadzić debatę Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w 
sposób precyzyjny i spójny  przy użyciu różnych technik  komunikacyjnych ze 
specjalistami  w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U08

Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów  w tym stawiać tezy,  trafnie 
formułować wnioski  oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny 
wybranych problemów

K_U09

P7S_UK3 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w
wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

Posiada poziom kompetencji językowych zgodny ze standardami kształcenia 
językowego obowiązującymi w KUL..

(efekty 
opracowane przez 
SPNJO)

O - Organizacja 
pracy / 
planowanie i 
praca zespołowa 

P7S_UO kierować pracą zespołu 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. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu 
zadania

K_K02

Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji  określonego  lub 
narzuconego zadania, dba o terminową i  efektywną realizację  zadań

K_K03

U - Uczenie się / 
planowanie 
własnego rozwoju
i rozwoju innych 
osób 

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez 
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne  
umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym  i obcym) w 
nowoczesnych technologii (ICT)

K_U04

Ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju K_W14

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy  i umiejętności, rozumie potrzebę 
kształcenia się przez całe życie

K_K01

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06

K - 
Kompetencje 
społeczne: 
absolwent jest
gotów do
 
 
 

K - Oceny / 
krytyczne 
podejście 

P7S_KK1 krytycznej oceny odbieranych treści Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji  określonego  lub 
narzuconego zadania, dba o terminową i  efektywną realizację  zadań

K_K03

P7S_KK2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07

O - 
Odpowiedzialność
/ wypełnianie 
zobowiązań 
społecznych i 
działanie na rzecz 
interesu 
publicznego 

P7S_KO1 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

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 

K_K02

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich 
uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć  wielokierunkowe skutki 
społeczne swojej  działalności

K_K05

P7S_KO2 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich 
uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć  wielokierunkowe skutki 
społeczne swojej  działalności

K_K05

P7S_KO3 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K08



R - Rola 
zawodowa / 
niezależność i 
rozwój etosu

 P7S_KR
 

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

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na 
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

K_K04

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących 
zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych

K_W15



II. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego - poziom 7 (rozwinięcie opisów zawartych w 
części I)

Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych
 

Kategorie
charakterystyki

kwalifikacji

Kategorie
opisowe /
aspekty o

podstawowym
znaczeniu

Kod składnika 
opisu
 

Poziom 7 Kod efektu
kierunkowego

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy
symbol

kierunkowego
efektu

kształcenia
profil ogólnoakademicki profil praktyczny

W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności

P7S_WG_H1 w pogłębionym stopniu 
specyfikę przedmiotową i 
metodologiczną nauk 
humanistycznych, ich 
najnowsze osiągnięcia oraz 
kierunki rozwoju

w pogłębionym stopniu
zastosowania 
praktyczne wiedzy 
właściwej dla kierunku 
studiów w działalności 
kulturalnej i medialnej

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych  w systemie nauk
i relacjach do innych nauk

K_W01

Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, 
głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych  osiągnięciach w zakresie 
ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych 
instytucji prawnych  na  współczesne systemy  prawa

K_W02

P7S_WG_H2 w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną 
metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, 
głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych  osiągnięciach w zakresie 
ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych 
instytucji prawnych  na  współczesne systemy  prawa

K_W02

Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa K_W03

P7S_WG_H3 zaawansowane metody analizy i interpretacji 
wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku studiów

Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin 
prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady tworzenia prawa i 
stosowania ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność 
czynności prawnej)

K_W04

Zna i rozumie zasady wykładni prawa K_W05

Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie 
zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w 
stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin

K_W06

K - Kontekst / 
uwarunkowania,
skutki

P7S_WK_H1 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej 
oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

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

K_W16

P7S_WG/K_H1 w pogłębionym stopniu 
zasady działania systemów i 
instytucji właściwych dla 
zakresu działalności 
zawodowej właściwej dla 
kierunku studiów

w pogłębionym stopniu
budowę oraz funkcje 
systemów i instytucji 
właściwych dla zakresu 
działalności zawodowej
właściwej dla kierunku 
studiów, a także cechy i
potrzeby ich odbiorców

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych  w systemie nauk
i relacjach do innych nauk

K_W01

Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, 
głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych  osiągnięciach w zakresie 
ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych 
instytucji prawnych  na  współczesne systemy  prawa

K_W02

Ma podstawową  wiedzę  o różnych rodzajach instytucji  prawnych oraz 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie 
sposoby funkcjonowania  wybranych instytucji prawa  

K_W07



U - 
Umiejętności:
absolwent 
potrafi

W - 
Wykorzystanie 
wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania

P7S_UW_H1 formułować i analizować problemy badawcze, 
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, 
syntetyzować różne idee i punkty widzenia z 
wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych 
dla kierunku studiów

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin
prawa w celu analizowania  i interpretowania  konkretnych procesów  i zjawisk  
prawnych, gospodarczych, społecznych

K_U02

Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów
prawnych, dobór  metod i narzędzi badawczych  opracowanie i prezentację 
wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych  (interpretacja, 
wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )

K_U05

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku 
polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

K_U11

P7S_UW_H2 przeprowadzić krytyczną 
analizę i interpretację 
wybranych wytworów 
kultury właściwych dla 
studiowanych nauk z 
zastosowaniem twórczej i 
oryginalnej metody oceny ich
znaczenia i oddziaływania w 
procesie historyczno-
kulturowym

prowadzić pogłębione 
badania społeczne 
niezbędne dla 
opracowania diagnoz 
potrzeb odbiorców 
kultury i mediów

Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów 
prawnych, dobór  metod i narzędzi badawczych  opracowanie i prezentację 
wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych  (interpretacja, 
wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )

K_U05

K - 
Kompetencje 
społeczne: 
absolwent jest
gotów do

R - Rola 
zawodowa / 
niezależność i 
rozwój etosu

P7S_KR_H1 uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego 
różnorodnych form

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich 
uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć  wielokierunkowe skutki 
społeczne swojej  działalności

K_K05

 



Obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych
 

Kategorie
charakterystyki

kwalifikacji

Kategorie
opisowe /
aspekty o

podstawowym
znaczeniu

Kod składnika
opisu
 

Poziom 7 Kod efektu
kierunkowego

Opis efektu kierunkowego Dotychczasowy
symbol

kierunkowego
efektu

kształcenia
profil ogólnoakademicki profil praktyczny

W - Wiedza: 
absolwent zna 
i rozumie

G - Głębia i 
zakres / 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności

P7S_WG_S1 w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla 
kierunku studiów oraz kierunki ich rozwoju, a także 
zaawansowaną metodologię badań

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych  w systemie nauk 
i relacjach do innych nauk  

K_W01

Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, 
głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych  osiągnięciach w zakresie 
ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych  
instytucji prawnych  na  współczesne systemy  prawa

K_W02

Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa K_W03

Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin 
prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady tworzenia prawa i 
stosowania ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność 
czynności prawnej)

K_W04

P7S_WG_S2 w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie 
nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do 
innych nauk

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych  w systemie nauk 
i relacjach do innych nauk  

K_W01

Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla 
poszczególnych dziedzin prawa

K_W10

Ma wiedzę o normach prawnych organizujących  struktury  i instytucje  prawne  
oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju 
poszczególnych dziedzin prawa

K_W11

P7S_WG_S3 w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy 
kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne 
oraz zasady ich funkcjonowania

Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie 
zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w 
stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin

K_W06

Ma podstawową  wiedzę  o różnych rodzajach instytucji  prawnych oraz 
pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie 
sposoby funkcjonowania  wybranych instytucji prawa  

K_W07

Ma podstawową wiedzę  o relacjach między strukturami organizacyjnymi a 
także między   instytucjami  społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym 
w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do 
wybranych struktur i instytucji

K_W08

Ma podstawową  wiedzę  o rodzajach więzi społecznych i  rządzących  nimi 
prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w
odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym 

K_W09

K - Kontekst / 
uwarunkowania, 
skutki

P7S_WK_S1 zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej 
oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych  i rozumie proces 
ich stosowania (m.in. administracyjnego, karnego, cywilnego)

K_W12

Zna i rozumie  normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości K_W13

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

K_W16

U - 
Umiejętności:

W - 
Wykorzystanie 

P7S_UW_S1 identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone 
zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi z 
wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych 

Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 
gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami 
wiedzy prawniczej

K_U01



absolwent 
potrafi

wiedzy / 
rozwiązywane 
problemy i 
wykonywane 
zadania

właściwych dla kierunku studiów Posiada umiejętność  posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i 
analizy zjawisk prawnych

K_U03

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

K_U10

Potrafi posługiwać się  zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności, dostrzega  i analizuje  dylematy etyczne, przewiduje  skutki 
konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

K_U12

P7S_UW_S2 analizować, prognozować i
modelować złożone 
procesy społeczne z 
wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i 
narzędzi dyscyplin 
naukowych właściwych dla
kierunku studiów

prognozować i 
modelować złożone 
procesy społeczne oraz 
ich praktyczne skutki z 
wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i 
narzędzi dyscyplin 
naukowych właściwych 
dla kierunku studiów

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk
społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować  ich skutki 
prawne  

K_U06

P7S_UW_S3 prawidłowo posługiwać się
systemami normatywnymi 
przy rozwiązywaniu 
wybranych problemów z 
zakresu dyscyplin 
naukowych właściwych dla
kierunku studiów, w 
odniesieniu do wybranych 
kategorii więzi społecznych
lub wybranego rodzaju 
norm

prawidłowo posługiwać 
się systemami 
normatywnymi przy 
rozwiązywaniu wybranych
problemów z zakresu 
dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku 
studiów

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin
prawa w celu analizowania  i interpretowania  konkretnych procesów  i zjawisk  
prawnych, gospodarczych, społecznych

K_U02

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku 
polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

K_U11

Potrafi posługiwać się  zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności, dostrzega  i analizuje  dylematy etyczne, przewiduje  skutki 
konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

K_U12


