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P r o g r a m   s t u d i ó w 

 

Ogólna charakterystyka studiów 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek studiów: 

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu 

kształcenia  a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)  

Prawo 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia:  

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Obszar nauk społecznych 

 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 10 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  

300 
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Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 

 

2645 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 

 

Magister 

Specjalność:  

 

Brak 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 

kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

 

 

 

 

 

Ogólny cel kształcenia można określić jako wszechstronne kształcenie 

kandydatów do zawodów prawniczych, a także kandydatów do urzędniczych 

kadr kierowniczych zarówno na potrzeby administracji publicznej, jak i 

niepublicznej, co w pełni odpowiada profilowi ogólnoakademickiemu. 

   Koncepcję tę można uznać za sprawdzoną w kilkudziesięcioletniej praktyce 

działalności dydaktycznej wydziału, dlatego nadal studia jednolite 

magisterskie na kierunku prawo są zaprojektowane jako studia 

przygotowujące do podejmowania różnorodnych aplikacji prawniczych oraz 

obejmowania różnorakich stanowisk o charakterze kierowniczym. 

   Przykładowo można wskazać jako docelowe wykonywanie zawodu 

adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego, notariusza (po zdobyciu 

odpowiedniego doświadczenia w trakcie odbywania aplikacji prawniczych i 

uzyskania uprawnień zawodowych), jak również można wskazać jako miejsca 

potencjalnego zatrudnienia (po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia) 

stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych urzędów gmin, 

urzędów miast (miejskich), starostw, urzędów marszałkowskich, innych 
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instytucji samorządowych, urzędów wojewódzkich, urzędów administracji 

specjalnej, w tym inspekcji, służb i straży.  Absolwenci mogą również ubiegać 

się o wybieralne stanowiska w administracji samorządowej (np. wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, starostów, marszałków), a także o funkcje 

kierownicze w kolegialnych organach samorządu terytorialnego, bądź o 

stanowiska szefów organów administracji specjalnej (naczelników urzędów 

skarbowych, celnych, kontroli skarbowej, dyrektorów izb skarbowych). 

Absolwenci kierunku mogą też znaleźć pracę i pełnić funkcje kierownicze w 

organizacjach pozarządowych, partiach politycznych, a także aspirować nie 

tylko do pełnienia funkcji radnych w samorządach wszystkich szczebli, ale i 

posłów/ senatorów.  

   Zapewniona jest możliwość kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego 

stopnia (doktoranckich) w zakresie prawa bądź na specjalistycznych studiach 

podyplomowych prowadzonych na wydziale np. w zakresie prawa zamówień 

publicznych, prawa medycznego, prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, a 

także na specjalistycznych studiach 2 stopnia i jednolitych magisterskich 

prowadzonych przez WPiA (np. doradztwo podatkowe) oraz inne wydziały 

UMK (np. na kierunku zarządzanie, finanse i rachunkowość, politologia, 

stosunki międzynarodowe). 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

UMK: 

 

 

 

Program kształcenia na kierunku prawo pozostaje w związku z misją i 

strategią UMK poprzez budowanie jego pozycji i renomy przede wszystkim 

na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym.   

W strategii UMK przyjęto między innymi w ramach Obszaru Kształcenie cel 

kierunkowy B.2.2. opierający się na pełniejszym uwzględnieniu w ofercie 
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edukacyjnej potrzeb rynku pracy i oczekiwań środowiska gospodarczego, 

instytucji samorządowych i innych instytucji wpisujących się w strukturę 

regionu. Absolwenci kierunku prawo wpisują się w ten cel, stanowią bowiem 

istotny, jeśli nie niezbędny, element funkcjonowania wszelakich instytucji 

publicznych. Kierunek prawo wpisuje się w wizje UMK jako jednostki, która 

będzie wydawała dyplomy cieszące się najwyższym uznaniem pracodawców.  

Poprzez prowadzenie studenckiej poradni prawnej realizowany jest też cel 

B.3.2. z obszaru kształcenie, jako rozpowszechnianie wolontariatu jako formy 

aktywności społecznej. 

Program jest też zgodny  z misją i strategią Wydziału. Związek ten jest 

realizowany poprzez tworzenie oferty edukacyjnej, zgodnej z ideą procesu 

bolońskiego uwzględniającej zapotrzebowanie na osoby podejmujące 

aplikacje prawnicze (a następnie wykonujące zawody prawnicze) oraz na 

wykwalifikowane kadry ze strony instytucji samorządowych, rządowych i 

organizacji pozarządowych.   

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 

oraz w procesie  przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w 

szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: 

 

W procesie definiowania efektów kształcenia czerpano z wieloletnich 

doświadczeń pracowników, zdobytych w toku realizacji tego kierunku 

studiów na WPiA UMK.  

Ponadto zasięgano opinii środowisk prawniczych (przedstawiciele władz 

sądów, prokuratury i korporacji prawniczych), administracji publicznej, w 

głównej mierze na podstawie kontaktów z kierownictwem instytucji 

administracyjnych w regionie.  

Pomocne były opinie przedstawicieli wydziałowego samorządu studenckiego, 
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którzy dzielili się opiniami zebranymi wśród swoich kolegów. 

Uwzględniono też opinie zebrane od absolwentów w związku z 

uroczystościami wręczania dyplomów oraz organizowanymi cyklicznie 

zjazdami absolwentów. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

 

Uzyskanie świadectwa dojrzałości 

 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 

 

Moduły kształcenia 

Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć  

obligatoryjny

/ 

fakultatywny 

Przynależność 

do obszaru 

kształcenia 

(w przypadku 

przyporządko

wania 

kierunku do 

więcej niż 

jednego 

obszaru 

kształcenia) 

Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych 

przez studenta 

 

Prawoznawstwo  7 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 
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innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U08, K_K04 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 
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K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-

politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie; 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o teoriach myśli 

społeczno-politycznej i prawnej oraz o ich historycznej 

ewolucji; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  K_W01, 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W09 
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Prawo konstytucyjne 12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

 

W zakresie umiejętności: 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W04, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U09, 

K_K01 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 
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K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 
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postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

c) pisma procesowe w postępowaniu 

administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

K_W03, K_W04, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U09, 

K_K01 
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skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 

organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 

i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 

języku obcym; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 
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Historia państwa i prawa polskiego 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-

politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie; 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o teoriach myśli 

społeczno-politycznej i prawnej oraz o ich historycznej 

ewolucji; 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U08, K_K01, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 
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osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W08, 

K_W09 
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Powszechna historia państwa i 

prawa 

8 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U08, K_U10, K_K01 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 
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prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-

politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie; 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o teoriach myśli 

społeczno-politycznej i prawnej oraz o ich historycznej 

ewolucji; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, przemówienia, interpelacje, 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W04, K_W08, 

K_W09 
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wnioski, prezentacje multimedialne, wystąpienia 

wyborcze, sesyjne, sądowe oraz w środkach masowego 

przekazu; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

 

Łacińska terminologia prawnicza 3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 
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w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne 

uwzględniając ich aspekty prawne oraz skutki społeczne; 

K_U03, K_U08, K_K01, 

K_K05 

Prawa człowieka 5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 
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innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_U02, K_U05, 

K_U06, K_K04, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 
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wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_U02, K_U05, 

K_U06, K_K04, K_K06 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

Podstawy ekonomii (makro i 

mikro) dla prawników 

3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 
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K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dyscyplin prawnych oraz ma 

pogłębioną wiedzę na temat planowania drogi własnego 

rozwoju w różnych instytucjach publicznych w Polsce, w 

innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), 

a także w innych instytucjach społeczno-politycznych 

krajowych, Unii Europejskiej i innych organizacji 

międzynarodowych, jak również w formie indywidualnej 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie poradnictwa 

prawnego; 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

otwarte, 

służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W11, K_U02, K_K01 
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Technologia informacyjna 2 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W07, 

K_U06, K_K07 
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wyzwań zawodowych. 

Logika prawnicza 7 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W06, K_U01, K_U06, 

K_K07 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 
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K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 
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zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W06, K_U01, K_U06, 

K_K07 

Filozofia* 3 Obligatoryjny 

/ wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, 

służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 
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stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 

oraz własności przemysłowej; rozumie konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W05, K_W10, 

K_U01, K_U08, K_K01, 

K_K04 
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umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

Podstawy socjologii* 3 Obligatoryjny 

/ wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, 

służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 
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międzynarodowej; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 

oraz własności przemysłowej; rozumie konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W05, K_W10, 

K_U01, K_U08, K_K01, 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

K_K04 

Moduł kształcenia – do wyboru 

21 wykładów fakultatywnych; 

 

 

w tym zajęcia ogólnouniwersyteckie 

2 

(razem 42) 

 

 

2 

Obligatoryjny 

/ wybór 

Nauki 

Społeczne 

 

 

Wg. wyboru 

studenta 

Efekty kształcenia – określone są przez wykładowcę 

prowadzącego wybrany przez studenta wykład 

fakultatywny 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, 
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służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

LUB w przypadku zajęć 

ogólnouniwersyteckich 

możliwy też 

Egzamin pisemny z 
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przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 
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gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

 

Prawo karne 12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W03, 

K_W05, K_W06, K_U03, 

K_U05, K_U07, K_K02, 

K_K04 

 

Egzamin pisemny z 
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badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

W zakresie umiejętności: 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 
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b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W03, 

K_W05, K_W06, K_U03, 

K_U05, K_U07, K_K02, 

K_K04 

 

Prawo administracyjne 12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 
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funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W04, K_W7, 

K_U01, K_U02, K_U04, 

K_U10, K_K01, K_K02 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 
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oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

cywilnych, karnych, administracyjnych, prawno-

finansowych, handlowo-gospodarczych, pracowniczych 

z wykorzystaniem właściwych procedur oraz 

orzecznictwa i piśmiennictwa; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, przemówienia, interpelacje, 

wnioski, prezentacje multimedialne, wystąpienia 

wyborcze, sesyjne, sądowe oraz w środkach masowego 

przekazu; 

 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W04, K_W7, 

K_U01, K_U02, K_U04, 

K_U10, K_K01, K_K02 
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W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

c) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

d) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

 

Doktryny polityczno – prawne 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 
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innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U01, 

K_U02, K_K01, K_K04 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 
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podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o teoriach myśli 

społeczno-politycznej i prawnej oraz o ich historycznej 

ewolucji; 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 

oraz własności przemysłowej; rozumie konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W09, K_W10 
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kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

Prawo finansów publicznych 7 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W04, K_W06, K_U02, 

K_U07, K_U08, K_K01, 

K_K07 
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gałęzi prawa; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 
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K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W04, K_W06, K_U02, 

K_U07, K_U08, K_K01, 

K_K07 

 

 

Prawo rzymskie 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

43 

 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-

politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_U02, 

K_U06, K_K04, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 
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interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W05, K_W08 

 

Lektorat z języka obcego 

 

5 Obligatoryjny 

/wybór 

Nauki 

społeczne 

Efekty kształcenia – określone są przez wykładowcę 

prowadzącego daną grupę językową, w zależności od 

poziomu zaawansowania studentów, 

zakwalifikowanych do danej grupy 

 

W tym w zakresie umiejętności: 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego; 

Zaliczenie lektoratu  na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 
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zajęć. 

Lektorat weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia:  
Wg. wskazań lektora oraz 

obowiązkowo K_U11 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 
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lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia:  
Wg. wskazań lektora oraz 

obowiązkowo K_U11 

 

Zajęcia z wychowania fizycznego 

 

2 Obligatoryjny 

/ wybór 

Nauki 

społeczne 

Zgodnie z dokumentacją Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu UMK  

Zaliczenie bez oceny 

zgodnie z wymogami 

danych zajęć 

Publiczne prawo gospodarcze 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 
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wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W05, K_W08, 

K_U01, K_U02, K_U05, 

K_K03, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 
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politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01  potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, 

odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub 

we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy 

sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a 

także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą 

innych osób; 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W05, K_W08, 

K_U01, K_U02, K_U05, 

K_K03, K_K06 
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K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

Prawo cywilne (część ogólna i 

prawo rzeczowe) 

10 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

K_W11 zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dyscyplin prawnych oraz ma 

pogłębioną wiedzę na temat planowania drogi własnego 

rozwoju w różnych instytucjach publicznych w Polsce, w 

innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), 

a także w innych instytucjach społeczno-politycznych 

krajowych, Unii Europejskiej i innych organizacji 

międzynarodowych, jak również w formie indywidualnej 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_W11, K_U01, K_U05, 

K_K06, K_K07  

 

Egzamin pisemny z 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

50 

 

działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym 

prowadzenia usług doradczych w zakresie poradnictwa 

prawnego; 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 
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gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W06, 

K_W11, K_U01, K_U05, 

K_K06, K_K07  

Prawo międzynarodowe publiczne 5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W6, K_W07, 
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K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U01, K_U02, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K07 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 
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K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W6, K_W07, 

K_U01, K_U02, K_U06, 

K_U08, K_K01, K_K07 
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Postępowanie administracyjne i 

sądowoadministracyjne 

12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U09, K_K01, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 
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kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 
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także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

c) pisma procesowe w postępowaniu 

administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U09, K_K01, K_K06 
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administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 

organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 

i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 
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języku obcym; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia);   

 

Postępowanie karne 12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

59 

 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

W zakresie umiejętności: 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U07 analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W05, K_W06, K_U03, 

K_U07, K_U09, K_K01, 

K_K02 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 
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w tym zakresie; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

c) pisma procesowe w postępowaniu 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W05, K_W06, K_U03, 

K_U07, K_U09, K_K01, 

K_K02 
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administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 

organów jednostek samorządu terytorialnego i 
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terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 

i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 

języku obcym; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 
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Prawo pracy 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W05, K_W06, K_U04, 

K_U06, K_U09, K_K02, 

K_K04 

  

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 
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W zakresie umiejętności: 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

cywilnych, karnych, administracyjnych, prawno-

finansowych, handlowo-gospodarczych, pracowniczych 

z wykorzystaniem właściwych procedur oraz 

orzecznictwa i piśmiennictwa; 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 
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oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

c) pisma procesowe w postępowaniu 

administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

kształcenia: K_W04, 

K_W05, K_W06, K_U04, 

K_U06, K_U09, K_K02, 

K_K04 
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nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 

organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 

i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 

języku obcym; 

  

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 
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jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

 

Prawo ubezpieczeń społecznych 1 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

Zaliczenie konwersatorium 

na ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W05, K_W07, K_U02, 

K_U05, K_K01, K_K07 
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K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 
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skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej 

4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 
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różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

otwarte, 

służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W05, 
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b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

K_W07, K_U08, K_K02 

Prawo cywilne (zobowiązania) 12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01, K_K02, K_K03 
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wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

73 

 

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W03, K_W04, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_K01, K_K02, K_K03 
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odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub 

we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy 

sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a 

także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą 

innych osób; 

Postępowanie cywilne 12 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W05, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U09, 

K_K01, K_K03, K_K06 
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stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

W zakresie umiejętności: 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U04 potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw 

cywilnych, karnych, administracyjnych, prawno-

finansowych, handlowo-gospodarczych, pracowniczych 

z wykorzystaniem właściwych procedur oraz 

orzecznictwa i piśmiennictwa; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 
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gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W05, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U09, 

K_K01, K_K03, K_K06 
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c) pisma procesowe w postępowaniu 

administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 
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organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 

i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 

języku obcym; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, 

odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub 

we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy 

sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a 

także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą 

innych osób; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 
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interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

Prawo rodzinne i spadkowe 8 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U02, K_U03, K_U05, 

K_K06, K_K07 

 

Egzamin pisemny z 
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kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 
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w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W05, K_W06, 

K_U02, K_U03, K_U05, 

K_K06, K_K07 

 

Podstawy psychologii# 3 Obligatoryjny 

/ wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 
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wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U07  analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, 

służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 
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w tym zakresie; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W07, K_U07, K_K04 

Etyka prawnicza# 3 Obligatoryjny 

/ wybór 

Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

Zaliczenie wykładu na 

ocenę wystawioną na 

podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne 

sprawdzone w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego 

lub wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego 

pytania 

zamknięte, 

półotwarte lub 

otwarte, 

służącego 

sprawdzeniu 

wiedzy, 
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administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U07  analizuje konkretne stany faktyczne i prawne 

oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia 

w tym zakresie; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego 

tematu lub 

rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu 

wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres 

treści kształcenia. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W07, K_U07, K_K04 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

85 

 

Teoria prawa 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian 

regulacji prawnych dotyczących struktur i 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno-

politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie; 

 

W zakresie umiejętności: 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 
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K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, przemówienia, interpelacje, 

wnioski, prezentacje multimedialne, wystąpienia 

wyborcze, sesyjne, sądowe oraz w środkach masowego 

przekazu; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W04, K_W08, K_U02, 

K_U10, K_K01, K_K04 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

87 

 

Prawo międzynarodowe prywatne 3 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy:  

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka 

W zakresie umiejętności: 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 
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gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W03, 

K_W04, K_W05, K_U05, 

K_U06, K_K01, K_K02 
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Proseminarium magisterskie 4 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

Zaliczenie proseminarium 

na ocenę wystawione na 

podstawie pracy na 

seminarium 

odzwierciedlającej 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

rozwiązywanych kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W06, K_W07, K_U02, 

K_U08, K_U10, K_K01, 

K_K03, K_K07 
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instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, przemówienia, interpelacje, 

wnioski, prezentacje multimedialne, wystąpienia 

wyborcze, sesyjne, sądowe oraz w środkach masowego 

przekazu; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
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umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, 

odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub 

we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy 

sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a 

także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą 

innych osób; 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

Prawo handlowe 6 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 
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wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka; 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W05, K_U02, 

K_U09, K_K01, K_K02 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 
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także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

c) pisma procesowe w postępowaniu 

administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W02, 

K_W03, K_W05, K_U02, 

K_U09, K_K01, K_K02 
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administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 

organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 
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i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 

języku obcym; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, który organizuje i kieruje pracą 

zespołów ludzkich pełniąc np. funkcję organu 

monokratycznego, funkcję przewodniczącego 

organu kolegialnego, przewodniczącego komisji 

lub zespołu, funkcję kierującego komórką 

organizacyjną w różnych instytucjach, 

b) jako aktywny członek zespołów pracowniczych 

posiadający kompetencje do samodzielnego 

rozstrzygania spraw w instytucjach publicznych 

oraz społeczno-politycznych i gospodarczych; 

jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w 

zakresie prawa; 

Prawo materialne Unii 

Europejskiej 

5 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 
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wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach 

instytucji publicznych, a w szczególności o 

zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji 

publicznej i sądów oraz innych organów ochrony 

prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 
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państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

działania; 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 

oraz własności przemysłowej; rozumie konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej; 

W zakresie umiejętności: 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W02, K_W07, K_W10, 

K_U01, K_U02, K_U03, 

K_U05, K_K07 
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ferenda; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

Prawo podatkowe 8 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk 

prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną 

wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii 

innych nauk (takich jak: socjologia, psychologia 

społeczna, filozofia, etyka, ekonomia, statystyka z 

demografią, teoria organizacji i kierowania) oraz ich 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika; 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o specyfice 

różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących 

Zaliczenie ćwiczeń na 

ocenę wystawioną na 

podstawie ocen 

cząstkowych 

odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 
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między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej; 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków, 

a także posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako o 

podmiocie stosunku prawnego, występującego w nim w 

szczególności w roli np.: oskarżonego, pokrzywdzonego, 

pozwanego, powoda, świadka, interesanta oraz o 

człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw 

człowieka 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U03 potrafi analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw (cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

Ćwiczenia weryfikują 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U09, K_K01, 

K_K03, K_K04, K_K06 

 

Egzamin pisemny z 

przedmiotu obejmujący 

weryfikację zakładanych 

efektów kształcenia, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu 

(jednokrotnego lub 

wielokrotnego 

wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte 

lub otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej 

polegającej na 

udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej 

polegającej na 

opracowaniu 

wskazanego tematu 
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gospodarczych, pracowniczych) i przebieg postępowania 

w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne 

poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege 

ferenda; 

K_U04  potrafi precyzyjnie prognozować przebieg 

spraw cywilnych, karnych, administracyjnych, prawno-

finansowych, handlowo-gospodarczych, pracowniczych 

z wykorzystaniem właściwych procedur oraz 

orzecznictwa i piśmiennictwa; 

K_U05 biegle stosuje przepisy prawne w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, karnych, 

administracyjnych, prawno-finansowych, handlowo-

gospodarczych, pracowniczych i potrafi przewidywać 

skutki prawne podjętych rozstrzygnięć; 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania 

alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku 

polskim, takich jak np. 

a) pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym 

także składane na urzędowych formularzach 

(m.in. pozew, wniosek o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego, środki 

zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu 

cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku 

zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty 

wydanego w postępowaniu nakazowym, 

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga 

o wznowienie postępowania) oraz pisma 

lub rozwiązaniu 

kazusu, służącej 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i 

kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin 

ustny w formie 

gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów 

kształcenia i jej 

udokumentowanie. 

Egzamin weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W01, 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U09, K_K01, 

K_K03, K_K04, K_K06 
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procesowe wnoszone w innych rodzajach 

postępowań cywilnych, a w szczególności w 

postępowaniu zabezpieczającym i 

egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji 

oraz składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. skarga na czynności 

komornika sądowego), a także pisma sądowe, 

jak np. projekty orzeczeń; 

b) pisma procesowe w postępowaniu karnym we 

wszystkich jego trybach i stadiach; orzeczenia 

sądów karnych (wyroki i postanowienia), 

rozstrzygnięcia innych organów – uczestników 

postępowania karnego; środki prawne 

rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu 

karnym (apelacja, kasacja, sprzeciw, zażalenie); 

c) pisma procesowe w postępowaniu 

administracyjnym, jak np. podania o wszczęcie 

postępowania, wnioski dowodowe, decyzje 

administracyjne i postanowienia (w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym oraz w 

administracyjnych postępowaniach 

szczególnych, w tym zwłaszcza w 

postępowaniu podatkowym, a także w 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, 

w trybie postępowania głównego w pierwszej i 

drugiej instancji, jak również w obu instancjach 

trybów nadzwyczajnych, tj. wznowienia 

postępowania, stwierdzenia nieważności oraz 

uchylenia lub zmiany decyzji), jak również 

składane w tych postępowaniach środki 

zaskarżenia, jak np. odwołanie, zażalenie, 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zarzut 

w sprawie prowadzenia postępowania 
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egzekucyjnego, wniosek o wyłącznie rzeczy lub 

prawa majątkowego spod egzekucji, skarga na 

czynności organu egzekucyjnego i egzekutora, 

skarga na bezczynność wierzyciela; 

d) układy zbiorowe pracy, zakładowe regulaminy 

świadczeń socjalnych, dokumenty związane z 

nawiązaniem, ukształtowaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy, dokumenty związane z 

emeryturami i rentami, 

e) skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi 

na skargę, orzeczenia sądu administracyjnego 

(wyroki, postanowienia, zarządzenia), inne 

pisma procesowe w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, 

f) projekty przepisów wewnętrznych w tym aktów 

zakładowych (uchwał, regulaminów, instrukcji, 

zarządzeń, wytycznych itp.) i aktów prawa 

miejscowego (statutów, przepisów 

wykonawczych i przepisów porządkowych 

organów jednostek samorządu terytorialnego i 

terenowej administracji rządowej zespolonej i 

niezespolonej) 

g) porozumienia administracyjne  

h) wnioski, zaświadczenia, deklaracje i zeznania w 

szczególności w sprawach podatkowych i 

celnych, oświadczenia, umowy 

i rozumienia takich dokumentów sporządzonych w 

języku obcym; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 



Załącznik nr 1do uchwały Nr 40/DO/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie programu studiów na 

kierunku prawo   

 

 

 

 

103 

 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, 

odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub 

we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy 

sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a 

także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą 

innych osób; 

K_K04 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

Seminarium magisterskie i 

przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

20 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie wiedzy: 

K_W04 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, 

specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji 

prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom 

prawa i dyscyplinom prawniczym oraz zna specyfikę 

Zaliczenie seminarium na 

ocenę wystawione na 

podstawie postępów w 

przygotowaniu pracy 

dyplomowej oraz pracy na 

seminarium 

odzwierciedlającej 

opanowaną wiedzę, nabyte 
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wykładni norm prawnych należących do poszczególnych 

gałęzi prawa; 

K_W06 ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach 

teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych 

prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie 

instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma 

rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych; 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

różnych rodzajów instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji 

organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, 

administracji publicznej i sądów oraz innych organów 

ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym 

państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych 

instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 

umiejętności i 

ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: 

udziału w dyskusji, 

wygłoszonych referatów, 

rozwiązywanych kazusów. 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_W04, 

K_W06, K_W07, K_U02, 

K_U08, K_U10, K_K01, 

K_K03, K_K07 
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działania; 

W zakresie umiejętności: 

K_U02 potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę 

teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego 

analizowania zjawisk społecznego oddziaływania 

instytucji publicznych i instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych; 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, przemówienia, interpelacje, 

wnioski, prezentacje multimedialne, wystąpienia 

wyborcze, sesyjne, sądowe oraz w środkach masowego 

przekazu; 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, dokonuje samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego innych osób inspirując je do tych działań; 

K_K03 potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 
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właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, 

odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub 

we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy 

sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a 

także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą 

innych osób; 

K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych. 

Praktyki 

 

 

9 Obligatoryjny Nauki 

społeczne 

W zakresie umiejętności: 

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania; 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

K_K05 samodzielnie przygotowuje projekty społeczne 

uwzględniając ich aspekty prawne oraz skutki społeczne; 

K_K06 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny 

wykonywać pracę zawodową (aplikacje, 

samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia 

trzeciego stopnia); 

Zaliczenie praktyki 

dokonuje kierownik 

praktyk na podstawie 

dziennika praktyk. 

Kryterium zaliczenia jest 

uczestniczenie w 

praktykach i pozytywna 

opinia opiekuna praktyki 

Zaliczenie weryfikuje 

następujące efekty 

kształcenia: K_U06, 

K_K05, K_K06, 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*  

 

Moduły kształcenia 

Przedmioty 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje 

na zajęciach 

wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli 

akademickich 

 

Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje w 

ramach zajęć o 

charakterze 

praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych i 

projektowych 

Liczba punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach zajęć z 

zakresu nauk podstawowych, do 

których odnoszą się efekty kształcenia 

dla określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia 

Prawoznawstwo  2,2 0,6 7 

Prawo konstytucyjne 4,6 1,2 12 

Historia państwa i prawa polskiego 2,8 0,6 6 

Powszechna historia państwa i prawa 2,8 0,6 8 

Łacińska terminologia prawnicza 1,6 1,2 3 

Prawa człowieka 2,2 0,6 5 

Podstawy ekonomii (makro i mikro) dla prawników 1,6 0 3 

Technologia informacyjna 1,6 1,2 2 

Logika prawnicza 2,2 0,6 7 

Filozofia* 1,6* 0 3* 

Podstawy socjologii* 1,6* 0 3* 

Moduł kształcenia – do wyboru 24 0 40 
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Zajęcia ogólnouniwersyteckie 1,2 0 0 

Prawo karne 5,2 1,8 12 

Prawo administracyjne 5,2 1,8 12 

Doktryny polityczno – prawne 2,8 0,6 6 

Prawo finansów publicznych 2,8 0,6 7 

Prawo rzymskie 2,8 0,6 6 

Lektorat z języka obcego 

 
4,8 4,8 5 

Zajęcia z wychowania fizycznego 

 
2 2 2 

Publiczne prawo gospodarcze 2,8 0,6 6 

Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe) 3,4 1,2 10 

Prawo międzynarodowe publiczne 2,8 0,6 5 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne 4,6 1,8 12 

Postępowanie karne 4,6 1,8 12 

Prawo pracy 2,8 0,6 6 

Prawo ubezpieczeń społecznych 1,2 0,8 1 

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej 1,6 0 4 

Prawo cywilne (zobowiązania) 4 1,8 12 

Postępowanie cywilne 4,6 1,8 12 
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Prawo rodzinne i spadkowe 2,8 1,2 8 

Podstawy psychologii# 1,6
# 

0 3
# 

Etyka prawnicza# 1,6
# 

0 3
# 

Teoria prawa 2,2 0 6 

Prawo międzynarodowe prywatne 1,6 0 3 

Proseminarium magisterskie 2,8 2,4 4 

Prawo handlowe 2,8 0,6 6 

Prawo materialne Unii Europejskiej 1,6 0 5 

Prawo podatkowe 2,8 1,2 8 

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2,8 2,4 20 

Praktyki 

 

 

0,2 9 9 

 

Razem: 

127,6 46,6 298 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje 

na skutek wyboru modułów kształcenia: 

 

30% 

Moduły do wyboru: zajęcia ogólnouniwersyteckie, wykłady do wyboru, 

konwersatoria do wyboru, proseminarium magisterskie, seminarium magisterskie, 

praktyki. 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 

obszarów  (w przypadku przyporządkowania kierunku do 

więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

Kierunek przyporządkowany jest do jednego obszaru kształcenia 

 * Przedmiot do wyboru jeden spośród dwóch 

# Przedmiot do wyboru jeden spośród dwóch 
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Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 13 września 2016 r.  

 

           

 

 

 

………………………………………………. 

(podpis Dziekana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Liczba punktów ECTS uzyskiwanych – zgodnie z programem studiów - przez studenta za zaliczenie przedmiotu nie jest sumą kolumn: „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na 

zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich”, „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć 
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laboratoryjnych i projektowych”, „Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia”.  

 np. przedmiot „X” - przewidziany w programie studiów jako laboratorium w wymiarze 30 godzin, za zaliczenie którego student uzyskuje 2 pkt ECTS powinien zostać rozpisany : 

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich” – 1 ECTS;  

- w kolumnie  „Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych” -  2 ECTS;  

- w kolumnie „Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku,  

   poziomu i profilu kształcenia” – 2 ECTS.  

 



 

 

 

 

 

P l a n   s t u d i ó w 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  

Kierunek studiów: 

(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości 

programu kształcenia  a zwłaszcza do zakładanych 

efektów kształcenia)  

 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie) 

 

Profil kształcenia:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

 

Specjalność:   

Liczba semestrów:  

Liczba punktów ECTS:  

Łączna liczba godzin dydaktycznych:  

I semestr
1  

 

Plan studiów obowiązuje od semestru ………..  roku akademickiego ………………………………….  

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału …………………………..…. w dniu …… r.  

 

 

………………………………………………. 

(podpis Dziekana)

                                                           
1
 Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  

2
 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad     

   ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków  

   oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
3
 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod 

przedmiotu 

w systemie 

USOS 

 

Nazwa 

modułu/przedmiotu  

 

Forma zajęć
2
  

 

Liczba godzin 

 

Liczba punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia
3
 

      

      

      

      

…      

Razem:     



 

 

 

 

 

 


