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P r o g r a m   s t u d i ó w 

E f e k t y   u c z e n i a   s i ę        

 

Wydział prowadzący studia: 

  
Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 

 
Prawo ochrony środowiska 

Poziom studiów 
 

Studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

Poziom 7 

Profil studiów: 
 

Profil ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub 

artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: 

 

Dyscyplina: nauki prawne      (100 %) 

 

 

 

 

Dyscyplina wiodąca: Nauki prawne 

Symbol  Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

 

WIEDZA  

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla 

ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz rozszerzoną 

wiedzę o pozaprawnych aspektach ochrony środowiska 

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach organów i instytucji prawa ochrony środowiska i ich 

strukturach, a w szczególności o ich zróżnicowanych zadaniach i kompetencjach oraz 

prawnych formach działania 

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnego społeczeństwa, więzi i grup społecznych 

oraz odnoszących się do nich norm prawnych w kontekście angażowania społeczeństwa 

w ochronę środowiska; w szczególności zna rozwiązania prawne dotyczące wspólnot 

lokalnych i regionalnych oraz rozumie sposób ich funkcjonowania w związku z ochroną 

środowiska w aspekcie wertykalnym (w relacji do władz publicznych) oraz 

horyzontalnym (wzajemne uprawnienia i obowiązki oraz samoorganizacja w interesie 

ochrony środowiska) 

K_W04 ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych podlegających normom prawa ochrony 

środowiska i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w 

odniesieniu do wybranych więzi społecznych podlegających prawu ochrony środowiska 

w aspekcie wertykalnym (w relacji do władz publicznych) oraz horyzontalnym 

(wzajemne uprawnienia i obowiązki oraz samoorganizacja w interesie ochrony 

środowiska) 

K_W05 ma rozszerzoną wiedzę o rozwoju polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa 

ochrony środowiska 

K_W06 zna w sposób pogłębiony instrumenty polityki i prawa ochrony środowiska, ich cele, 

funkcje, obszary stosowania oraz konstrukcję, a także ich wzajemne oddziaływania 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych aspektów ochrony środowiska zgodnie z  

zasadą zrównoważonego rozwoju; w szczególności ma wiedzę na temat 

interdyscyplinarnych prawidłowości, którym prawo ochrony środowiska podlega; zna 
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źródła i sposób kształtowania norm tego prawa, jak również ma wiedzę na temat 

przyczyn i dynamiki zmian, którym prawo to podlega 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w realizacji polityki i prawa ochrony 

środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zna rządzące tymi 

zmianami prawidłowości 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat polityki i prawa ochrony środowiska i o ich 

historycznej ewolucji 

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa gospodarczego 

publicznego, prawa daninowego oraz prawa cywilnego 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zagadnienia podlegające prawu ochrony 

środowiska oraz wzajemne relacje między podmiotami tego prawa 

K_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu 

regulacji prawnej wybranych problemów ochrony środowiska oraz potrafi formułować 

własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz 

K_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg regulacji prawnej poszczególnych 

problemów ochrony środowiska, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać 

proste hipotezy badawcze i je weryfikować 

K_U04 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z 

obszaru ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz krajowej, 

europejskiej i międzynarodowej polityki gospodarczo-społecznej z wykorzystaniem 

zaawansowanych instytucji prawnych prawa ochrony środowiska 

K_U05 sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz etycznymi odnoszącymi się do ochrony 

środowiska, potrafi również posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych 

problemów związanych z ochroną środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do prawa ochrony środowiska, jak 

również prawa gospodarczego publicznego, prawa cywilnego i prawa karnego (w 

związku z interdyscyplinarnymi aspektami prawnej ochrony środowiska) 

K_U06 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy o prawie ochrony środowiska w 

różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i 

przydatności stosowanej wiedzy 

K_U07 posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu 

mającego znaczenie dla ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie 

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk podlegających normom prawa 

ochrony środowiska, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych 

zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej 

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 

polskim, uznawanym za podstawowy dla prawa ochrony środowiska, takich jak np. 

decyzje i postanowienia w sprawach z zakresu ochrony środowiska, pisma procesowe w 

sprawach sądowoadministracyjnych, a także projekty aktów prawa miejscowego 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim 

oraz prowadzenia debaty w zakresie prawa ochrony środowiska, takich jak np. referaty, 

opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk prawnych zgodne z wymaganiami 
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określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U12 posiada pogłębioną umiejętność współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej 

różne, w tym kierownicze role, przy rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących 

ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; potrafi porozumiewać 

się i współdziałać z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie 

administracji podatkowej 

K_U13 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 

uczenia się innych osób w kontekście ochrony środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania w kontekście prawnych aspektów ochrony środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

K_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, w tym dylematy etyczne, związane z 

wykonywaniem zawodu prawnika specjalizującego się w prawie ochrony środowiska, 

pracownika organu ochrony środowiska i innych instytucji publicznych oraz 

prowadzeniem działalności przez podmiot korzystający ze środowiska 

K_K03 potrafi inspirować i uczestniczyć w przygotowaniu projektów odnoszących się do 

ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz potrafi 

przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 

K_K04 potrafi samodzielnie i krytycznie oceniać swoją wiedzę w zakresie prawa ochrony 

środowiska, uzupełniać ją o wymiar interdyscyplinarny (nauki przyrodnicze, prawo 

karne, prawo cywilne), ma świadomość rangi wiedzy eksperckiej, a także rozumie 

znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu dylematów z zakresu prawa ochrony środowiska 

K_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

Efekty uczenia się obowiązują od  semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. 

Efekty uczenia się zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 

16 kwietnia 2019 r.  
                                            

 

       Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski 
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