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Tabela zgodności efektów kształcenia dla Studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy 

 

 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
*  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Kod składnika opisu 

poziomu ogólnej 

charakterystyki  drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji
**

 

wiedza 

EK_W01 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów praktycznych. P7S_WG 

EK_W02 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o stosunku pracy (poczynając od nawiązania tego stosunku prawnego, a 

kończąc na jego ustaniu).  

P7S_WK 

EK_W03 Zna poszczególne instytucje indywidualnego prawa pracy. P7S_WK 

EK_W04 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu zbiorowego prawa pracy. P7S_WK 

EK_W05 Zna sposoby realizacji przez organy administracji publicznej oraz inne instytucje rynku pracy zadań państwa w 

zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

P7S_WK 

EK_W06 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu współczesnych ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie. P7S_WK 

umiejętności 

EK_U01 Potrafi prawidłowo interpretować akty prawne z zakresu prawa pracy. P7S_UW 

EK_U02 Prawidłowo stosuje obowiązujące przepisy prawne do konkretnych stanów faktycznych. P7S_UK 
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EK_U03 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy oraz innych dziedzin prawa w celu  

rozwiązywania praktycznych problemów dotyczących poszczególnych instytucji prawa pracy. 

P7S_UO 

EK_U04 Potrafi analizować mechanizmy powodujące rozdźwięk pomiędzy prawem w znaczeniu normatywnym a prawem w 

działaniu. 

P7S_UU 

EK_U05 Ma świadomość odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań oraz konieczności ich wykonywania w sposób 

profesjonalny. 

P7S_UU 

                                                                                    kompetencje 

EK_K01 Potrafi diagnozować poziom swojej wiedzy i kompetencji oraz podejmować działania mające na celu ich uzupełnienie 

lub podwyższenie; potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

P7S_KK 

EK_K02 Identyfikuje problemy natury moralnej i etycznej związane z wykonywaniem zawodu i dąży do ich rozwiązania w 

sposób zgodny z prawem i zasadami etyki zawodowej. 

P7S_KR 

EK_K03 Ma świadomość potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz rozumie role społeczeństwa 

obywatelskiego. 

P7S_KO 

EK_K04 Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zarówno z zakresie wykonywanej pracy zawodowej, jak i działalności 

społecznej. 

P7S_KR 

 

Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty kształcenia (minimum 3 osoby): 

 

1. Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK………………………………………………………… 

 

2. Dr hab. Henryk Nowicki………………………………………………………………..………………... 

 

3. Dr Wojciech Matuszewski……………………………………………………………..…………………. 

4. Mgr Krzysztof Kucharski……………………………………………………………..…………………. 

5. Mgr Katarzyna Kiljan……………………………………………………………..……………………… 

 


