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Część B) programu studiów 

O p i s   p r o c e s u   p r o w a d z ą c e g o  d o   u z y s k a n i a   e f e k t ó w   u c z e n i a   s i ę 

Program studiów 

 Wydział prowadzący studia: 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 

 
Prawo 

Poziom studiów: 

 
Jednolite studia magisterskie 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

Poziom 7 

Profil studiów:  
 

Profil ogólnoakademicki 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub artystycznej (dyscyplin), do 

których odnoszą się efekty uczenia się: 

Dyscyplina: Nauki prawne  (100 %) 

Dyscyplina wiodąca: Nauki prawne 

Forma studiów: 
 

Studia niestacjonarne 

Liczba semestrów: 10 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:  
 

300 

Łączna liczba  godzin zajęć dydaktycznych:  1461 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: Magister 

Wskazanie związku programu studiów 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 
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ofercie 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.   
 

Przedmioty/grupy zajęć wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Grupy przedmiotów/ 

Przedmiot 

Zakładane efekty uczenia się Formy i metody kształcenia 

zapewniające osiągnięcie 

efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się 

osiągniętych przez studenta 
Prawoznawstwo W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie prawnym, zasadach jego 

funkcjonowania uwarunkowaniach społecznych stosowania 

i tworzenia prawa  K_W01 

- pogłębiona wiedza o specyfice różnego typu stosunkach 

prawnych K_W03 

- dogłębna znajomość podstawowych pojęć języka 

prawnego i prawniczego, instytucji i konstrukcji prawnych 

oraz zasad wykładni K_W04 

- pogłębiona szczegółowa wiedza na temat elementów 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej polegającej 
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stosunku prawnego K_W05 

- pogłębiona wiedza z zakresu zasad techniki prawodawczej 

K_W08 

- uporządkowana znajomość podstawowych pojęć z zakresu 

filozofii prawa pozwalająca na zrozumienie istoty definicji 

prawa K_W09 

 

W zakresie umiejętności: 

- prawidłowa interpretacja i wyjaśnianie zjawisk społeczno-

prawnych K_U01 

- analizowanie zjawisk prawnych z punktu widzenia teorii 

prawa K_U08 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- identyfikacja etycznych aspektów stosowania prawa 

K_K03 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Historia ustrojów państwowych W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji 

publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej 

regulacji organizacji i funkcjonowania organów 

ustawodawczych, administracji publicznej i sądów w 

państwach europejskich i Polsce w toku ich rozwoju 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 
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historycznego K_W02 

- pogłębiona wiedza o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

publicznych, zwłaszcza państwa, a także społeczno-

politycznych, na przestrzeni dziejów, a także o przyczynach, 

przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i 

obecnie K_W08 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych oraz ich historycznej ewolucji 

w zakresie nauk prawnych K_U01 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych, 

zwłaszcza państwa, i społeczno-politycznych z 

wykorzystaniem odpowiednich  teorii i podstawowych 

metod badawczych K_U08 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać 

pracę zawodową (aplikacje, samokształcenie, szkolenia, 

studia podyplomowe, studia trzeciego stopnia) K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

-umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych K_K05 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Historia prawa W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o rozwoju systemów prawnych w 

- wykład informacyjny Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 
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poszczególnych państwach od średniowiecza do XX w.  

K_W01 

 - dogłębna znajomość podstawowych etapów rozwoju 

języka prawnego i prawniczego, rodowodu różnorodnych 

instytucji i konstrukcji prawnych odpowiadających 

poszczególnym gałęziom prawa i dyscyplinom prawniczym, 

znajomość instytucji prawnych w ich historycznym rozwoju 

K_W04 

- pogłębiona wiedza o historycznym rozwoju 

najważniejszych teorii myśli społeczno – politycznej i 

prawnej, które towarzyszyły przemianom w ustrojach 

państw i ich prawie sądowym K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno – prawnych w zakresie nauk prawnych w 

ich rozwoju historycznym w poszczególnych państwach od 

średniowiecza po wiek XX K_U01 

 - pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

w języku polskim, takich jak referaty, prezentacje 

multimedialne, dotyczących historycznego rozwoju 

instytucji prawnych w poszczególnych państwach od 

średniowiecza po wiek XX  K_U10 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w 

zakresie korzeni współczesnych systemów i instytucji prawa 

sądowego, umiejętność dokonania samooceny własnych 

kwalifikacji, doskonalenia umiejętności, wyznaczania 

kierunków własnego rozwoju K_K01 

 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- metoda referatu 

 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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 3 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu 

studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Logika prawnicza W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat języka prawnego, rodzajach 

definicji legalnych, teorii nazw, przyczynach 

wieloznaczności, nieostrości i niedookreśloności nazw, 

rozumowań na tekście prawnym K_W04 

- pogłębiona wiedza z zakresu metodologii stosowanej w 

naukach prawnych oraz podstaw ogólnej filozofii nauki 

K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- biegłość w egzegezie tekstów prawnych pozwalająca 

prognozować rozstrzygnięcia prawne K_U01 

- krytyczna analiza problemów interpretacyjnych K_U06 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- innowacyjność i logiczność myślenia wykorzystywana w 

interpretacji i wnioskowaniu prawniczym K_K05 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

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. 

 

Łacińska terminologia prawnicza W zakresie wiedzy: 

-  dogłębna wiedza o  łacińskiej terminologii prawniczej 

K_W04 

W zakresie umiejętności: 

-  umiejętność tłumaczenia i interpretowania łacińskich 

paremii występujących w orzecznictwie sądów polskich 

K_U03 

- zrozumienie i poprawne stosowanie łacińskich paremii 

oraz zwrotów prawniczych K_U08 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- wykładowa 

- konwersatoryjna 

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. 
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- rozumienie potrzeby dalszego, samodzielnego kształcenia 

się w zakresie łacińskiej terminologii prawniczej oraz w 

zakresie gramatyki łacińskiej w celu właściwego 

tłumaczenia i rozumienia tekstów K_K01 

- świadomość wpływu rzymskiego prawa, kultury 

starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się pojęć i 

instytucji współczesnego prawa europejskiego oraz  na 

kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury 

europejskiej K_K04 

Technologia informacyjna W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza dotycząca podstawowych baz 

informacji prawnej, internetowych systemów aktów 

prawnych, rejestrów publicznych, źródeł poznania orzeczeń  

K_W01 

- pogłębiona wiedza o zasadach działania elektronicznego 

sądu K_W02 

- pogłębiona wiedza z zakresu bezpiecznego korzystania z 

Internetu oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych  

K_W06 

- uporządkowana znajomość pojęć z zakresu ochrony praw 

autorskich i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej  

K_W09  

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do unikania zagrożeń związanych z 

cyberprzestępczością – K_U02 

- umiejętność biegłego posługiwania się bazami informacji 

prawnej i internetowymi systemami aktów prawnych w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw  K_U05 

- zajęcia laboratoryjne 

- ćwiczenia praktyczne z 

elementami konwersatorium 

 

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. 
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-  posiadanie umiejętności z zakresu przygotowania 

prezentacji i wystąpień, w tym prezentacji multimedialnych  

K_U10 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność właściwego przygotowania się do pracy 

prawniczej wykorzystując istniejące narzędzia 

informatyczne – K_K02  

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny  

K_K05 

 

Prawo konstytucyjne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza 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  K_W02 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych 

zachodzących między organami władzy państwowej  

K_W03 

- pogłębiona wiedza o specyfice różnorodnych instytucji i 

konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego 

oraz specyfice wykładni norm prawa konstytucyjnego  

K_W04 

W zakresie umiejętności: 

 - umiejętność  prawidłowego interpretowania i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych w zakresie prawa 

konstytucyjnego  K_U01 

- umiejętność  wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

- opis 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy  

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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. 
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konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym  

K_U02 

- umiejętność  analizowania sposobów interpretowania 

Konstytucji w działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz 

na tym tle formułowania własnych poglądów i zgłaszania 

uzasadnionych postulatów de lege ferenda  K_U03 

- umiejętność wskazania koniecznych elementów skargi 

konstytucyjnej i warunków jej wniesienia  K_U09 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i 

rozwoju osobistego K_K01 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo rzymskie W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie rzymskiego prawa 

prywatnego, terminologii prawa rzymskiego, specyfice 

instytucji i konstrukcji prawnych tego prawa K_W04 

- pogłębiona wiedza o stosunkach prawnych regulowanych 

prawem rzymskim K_W05 

- pogłębiona wiedza o ewolucji prawa prywatnego i dorobku 

rzymskiej myśli prawnej K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej w zakresie prawa rzymskiego do wnikliwego i 

krytycznego analizowania regulacji prawnych prawa 

współczesnego i ich zmian K_U02 

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 
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do samodzielnego ich rozstrzygania K_U06 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności w zakresie prawa prywatnego K_U13 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów 

moralnych i dylematów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu prawnika - K_K03 

 

tematu lub rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Doktryny polityczno-prawne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o idei prawa oraz  jej zasadniczym 

znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i zasad jego 

funkcjonowania, rozszerzona wiedza o terminologii nauk 

prawnych K_W01 

- pogłębiona wiedza o ideach kształtujących instytucje 

publiczne oraz zachodzącej na przestrzeni wieków ewolucji 

zasad ich organizacji i funkcjonowania K_W02 

- pogłębiona wiedza o ideowych źródłach stosunków 

prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 
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skali państwowej i międzynarodowej K_W03 

- pogłębiona wiedza o człowieku jako o podmiocie stosunku 

prawnego oraz o człowieku jak o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka K_W05 

- pogłębiona wiedza porównawcza w zakresie 

historycznego, politycznego i społecznego rozwoju 

społeczeństw europejskich, genezy kluczowych koncepcji 

ustrojowych państw europejskich oraz przyczyn i głównych 

elementów ich ewolucji na przestrzeni wieków  K_W08 

- uporządkowana wiedza o teoriach myśli społeczno-

politycznej i prawnej oraz o ich historycznej ewolucji 

K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność interpretacji zjawisk społecznych 

zachodzących w skali krajowej i europejskiej, umiejętność 

wskazania ideowych i doktrynalnych korzeni instytucji 

politycznych państw europejskich i przyczyn ich ewolucji i 

dyferencjacji  K_U01 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze polityczno-

prawnym K_U02 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność postrzegania form ustrojowych obecnych 

państw europejskich jako rezultatu historycznego rozwoju 

doktrynalnego przy zachowaniu świadomości poziomu 

własnej wiedzy i umiejętności oraz świadomości potrzeby 

stałego dokształcania K_K01 

- umiejętność identyfikacji problemów moralnych i 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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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dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

oraz umiejętność rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz 

zasadami etyki zawodowej K_K03 

Przedsiębiorczość dla prawników W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o związkach między agregatami 

obejmującymi całą gospodarkę narodową oraz 

mikroekonomii, wiedza o zależności między zjawiskami 

ekonomicznymi K_W02 

- pogłębiona wiedza o konsekwencjach stosowania różnego 

typu instrumentów polityki gospodarczej państwa, 

rozumienie zależności pomiędzy przedsiębiorstwem a 

otoczeniem zewnętrznym, wiedza o zachowaniu 

przedsiębiorstwa wobec otoczenia zewnętrznego K_W11 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność posługiwania się modelami makro- i 

mikroekonomicznymi przy wyjaśnianiu związków i 

mechanizmów działających w gospodarce K_U02 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość potrzeby stałego dokształcania zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonywanie samooceny własnych 

kompetencji i doskonalenie umiejętności, wyznaczanie 

kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

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. 

 

Filozofia* W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o ideach filozoficznych kształtujących 

instytucje publiczne oraz zachodzącej na przestrzeni wieków 

ewolucji zasad ich organizacji i funkcjonowania K_W02 

- wiedza o filozoficznych źródłach stosunków społeczno-

prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w 

skali państwowej i międzynarodowej K_W03 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- opis 

 

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) 
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- wiedza o człowieku jako podmiocie indywidualnym oraz 

jako członku wspólnoty; zrozumienie zasad nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania różnych relacji 

podmiotowych, w tym zwłaszcza z zakresu krajowej i 

międzynarodowej ochrony praw i wolności jednostki 

K_W05 

- wiedza porównawcza w zakresie historycznego rozwoju 

europejskiej filozofii oraz o źródłach ideowych struktury i 

funkcjonowania instytucji w ujęciu ewolucyjnym K_W09 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych 

zachodzących w skali krajowej i europejskiej; umiejętność 

wskazania filozoficznych korzeni instytucji politycznych 

państw europejskich i przyczyn ich ewolucji i dyferencjacji 

K_U01 

- umiejętność rozumienia i krytycznego analizowania 

zjawisk społecznych w skali europejskiej kształtowanych 

przez idee filozoficzne K_U08 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, 

rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego i 

rozwoju osobistego, umiejętność dokonywania samooceny 

własnych kompetencji i ich doskonalenia, umiejętność 

wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia 

K_K01 

- umiejętność dostrzegania i identyfikacji problemów 

moralnych i dylematów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu i poszukiwania optymalnych 

rozwiązań zgodnych z prawem i zasadami etyki zawodowej 

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; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 
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K_K03 

Podstawy socjologii* W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o teoriach socjologicznych 

kształtujących instytucje publiczne K_W02 

 

- wiedza o socjologicznych źródłach stosunków społeczno-

prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w 

skali państwowej i międzynarodowej K_W03 

 

- wiedza o człowieku jako podmiocie indywidualnym oraz 

jako członku wspólnoty; zrozumienie socjologicznych zasad 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania 

różnych relacji podmiotowych, w tym zwłaszcza z zakresu 

krajowej i międzynarodowej ochrony praw i wolności 

jednostki – K_W05 

 

- wiedza o teoriach myśli społeczno-politycznej K_W09 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność interpretacji i wyjaśniania zjawisk 

społecznych w zakresie funkcjonowania prawa K_U01 

 

- umiejętność rozumienia i analizy zjawisk społecznego 

oddziaływania prawa K_U08 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, 

zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego i 

rozwoju osobistego, umiejętność dokonywania samooceny 

własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, 

umiejętność wyznaczania kierunków własnego rozwoju i 

kształcenia - K_K01 

 

- umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów i 

dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

K_K03 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- wykład konwersatoryjny 

 

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; 

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. 

 

Przedmioty 

specjalizacyjne** 

Blok 

historycznoprawny 

W zakresie wiedzy: - opis Zaliczenie przedmiotu 

specjalizacyjnego na ocenę 
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- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych, również w 

kontekście historycznym i jego zasadniczym znaczeniu dla 

rozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania K_W01 

- pogłębiona wiedza o zmianach regulacji prawnych w 

zakresie struktur i funkcjonowania instytucji publicznych, 

ich konsekwencjach, u ujęciu historycznym K_W08 

 - uporządkowana wiedza o teoriach myśli społeczno-

politycznych i prawnych współczesnych, jak i w ujęciu 

historycznym K_W09 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-

prawnych na tle historycznym K_U01 

- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do 

analizowania zjawisk o charakterze prawnym, również w 

ujęciu historycznym K_U02 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość 

potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego 

rozwoju K_K01 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy  

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

wystawioną w zależności od formy 

zajęć (wykład, konwersatorium, 

ćwiczenia, laboratoria) na 

podstawie weryfikacji efektów 

uczenia się odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzanych alternatywnie 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. odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

Blok konstytucyjny W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego 

zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego 

funkcjonowania K_W01 

- pogłębiona wiedza o różnych instytucjach władzy 

publicznej, ich organizacji i funkcjonowaniu K_W02  

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 
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dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

publicznych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach 

K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do 

analizowania spraw i zjawisk o charakterze prawnym 

K_U02 

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy 

dylematów w pracy zawodowej K_U06 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość 

potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego 

rozwoju K_K01 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

5. egzaminu ustnego w 

formie gwarantującej 

weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

 

Prawo karne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o zasadach wymiaru kar za popełnienie 

przestępstwa, dyrektywach ich wymiaru, którymi musi 

kierować się sąd, wiedza o środkach związanych z 

poddaniem sprawcy próbie K_W03 

- pogłębiona wiedza o środkach zabezpieczających, zatarciu 

skazania i przedawnieniu z w prawie karnym, o typach 

czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym 

K_W05 

- pogłębiona wiedza o źródłach prawa karnego oraz 

zasadach, na których oparta jest odpowiedzialność karna 

K_W06  

 

W zakresie umiejętności: 

- wykład tradycyjny. 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- klasyczna metoda problemowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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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- umiejętność określenia znamion przedmiotowych oraz 

podmiotowych przestępstw określonych w kodeksie karnym 

K_U03 

- umiejętność określania przesłanek odpowiedzialności 

karnej, wskazania zasad wymiaru kar oraz środków karnych, 

umiejętność stosowania środków zabezpieczających i 

środków związanych z poddaniem sprawcy próbie K_U05 

- umiejętność rozwiązywania kazusów z zakresu prawa 

karnego K_U07 

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, ze 

świadomością, że prawo karne na zasadzie ultima ratio jest 

ostatecznym regulatorem ludzkich zachowań K_U12 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność odróżnienia zachowań społeczne szkodliwych, 

zabronionych pod groźbą kary od zachowań, które nie 

realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K03 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo administracyjne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o podstawach systemu prawa 

administracyjnego K_W01 

- pogłębiona wiedza o zasadach organizacji i 

funkcjonowania administracji publicznej K_W02  

- pogłębiona wiedza o siatce pojęciowej właściwej dla prawa 

administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

podmiotów stosunków administracyjnoprawnych K_W04 

- pogłębiona wiedza w zakresie norm i regulacji prawnych 

- opis 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 
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dotyczących administracji publicznej K_W07 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność interpretacji i wyjaśniania konstrukcji 

prawnych właściwych prawu administracyjnemu  K_U01 

- umiejętność stosowania przepisów prawa 

administracyjnego do rozstrzygania konkretnych 

przypadków (kazusów) K_U02 

- umiejętność wykorzystywania przepisów prawa 

administracyjnego w przebiegu konkretnych spraw  K_W04 

- umiejętność przygotowywania wystąpień dotyczących 

wybranych instytucji prawa administracyjnego i 

przekazywania swoich wniosków na forum publicznym  

K_U10 

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 

publicznym pod kątem funkcjonowania w zakresie 

administracji publicznej K_U12 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość  własnej wiedzy o instytucjach prawa 

administracyjnego oraz o potrzebie doskonalenia w tym 

zakresie swoich umiejętności K_K01 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo finansów publicznych W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o instytucjach prawa finansowego 

K_W02 

- dogłębna znajomość terminologii z zakresu prawa 

finansowego i specyfiki instytucji i konstrukcji prawnych z 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 
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zakresu prawa finansowego K_W04 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-

prawnych i dogmatyczno-prawnych w zakresie instytucji 

prawa finansowego K_W06 

 

W zakresie umiejętności: 

-umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu prawa finansowego 

K_U02 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych 

i prawnych z zakresu prawa finansowego oraz 

samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć w 

tym zakresie K_U07 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

zjawisk społecznego oddziaływania instytucji prawno-

finansowych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i 

podstawowych metod badawczych K_U08 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności z zakresu prawa finansowego oraz rozszerzania 

ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu prawa finansów publicznych oraz umiejętność 

samodzielnego doskonalenia jej K_K01 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu 

studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

Prawo cywilne (część ogólna i prawo 

rzeczowe) 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-

prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w 

płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych 

prawa cywilnego, a także pogłębiona wiedza o problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych 

dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań 

prawnych w zakresie prawa cywilnego K_W06 

-pogłębiona wiedza o tworzeniu i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu prawa cywilnego, pogłębiona wiedza na 

temat planowania drogi własnego rozwoju w różnych 

instytucjach publicznych w Polsce, w innych państwach (w 

tym w państwach Unii Europejskiej), a także w innych 

instytucjach społeczno-krajowych, Unii Europejskiej i 

innych organizacji międzynarodowych, jak również formie 

indywidualnej działalności gospodarczej oraz usługowej, w 

tym prowadzenia usług doradczych w zakresie poradnictwa 

prawnego K_W11 

 

W zakresie umiejętności: 

-umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk 

społeczno-prawnych w zakresie prawa cywilnego K_U01 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w 

celach rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych K_U05 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać 

pracę zawodową K_U13 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- ćwiczeniowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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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będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych K_K05 

już zagadnień, udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Publiczne prawo gospodarcze W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza w zakresie regulacji 

publicznoprawnych dotyczących oddziaływania państwa na 

procesy gospodarcze oraz sytuację prawną przedsiębiorców, 

w tym specjalistycznej wiedzy w zakresie publicznego 

prawa gospodarczego K_W01 

- pogłębiona wiedza o podstawowych instytucjach prawnych 

oraz terminologii z zakresu przedmiotu warunkującej 

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

K_W04  

- pogłębiona wiedza o stosunkach prawnych łączących 

państwo i przedsiębiorców K_W05 

- pogłębiona wiedza o regulacjach prawnych dotyczących 

oddziaływania administracji publicznej na sytuację prawną 

przedsiębiorców K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania przepisów prawnych 

określających warunki podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej K_U01 

- umiejętność wykorzystywania wiedzy i jej stosowania przy 

identyfikowaniu określonych sytuacji prawnych 

przedsiębiorców K_U02 

- umiejętność prawidłowego stosowania przepisów 

publicznego prawa gospodarczego przy podejmowaniu 

-  metoda ćwiczeniowa 

-  metoda problemowa 

- wykład konwencjonalny 

-  wykład problemowy 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
wystawioną na podstawie ocen 
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rozstrzygnięć wobec przedsiębiorców przez organy 

administracji publicznej K_U05 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności; rozszerzanie jej o wymiar interdyscyplinarny 

K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność właściwego przygotowania się do pracy 

prawniczej, odpowiedniego jej planowania i wykonywania, 

samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi; umiejętność 

skutecznej organizacji i kierowania pracą innych osób 

K_K02  

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. 

 

Prawo zamówień publicznych W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza w zakresie regulacji 

publicznoprawnych dotyczących oddziaływania państwa na 

procesy gospodarcze, w tym specjalistycznej wiedzy w 

zakresie prawa zamówień publicznych K_W01 

- dogłębna znajomość podstawowych instytucji prawnych 

oraz terminologii z zakresu przedmiotu warunkująca 

uczestniczenie w rynku zamówień publicznych K_W04  

- pogłębiona wiedza o stosunkach prawnych łączących 

państwo i przedsiębiorców w zakresie zamówień 

publicznych K_W05 

- pogłębiona wiedza o regulacjach prawnych dotyczących 

oddziaływania zamawiającego (administracji publicznej) na 

sytuację prawną wykonawców (przedsiębiorców) K_W08 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania przepisów prawnych 

określających warunki uczestniczenia w rynku zamówień 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

 

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; 

2. pracy pisemnej polegającej 

na udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej polegającej 

na opracowaniu 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu 

studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

publicznych K_U01  

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy przy 

identyfikowaniu określonych sytuacji prawnych 

dotyczących udziału w rynku zamówień publicznych 

K_U02 

- umiejętność stosowania przepisów prawa zamówień 

publicznych odnoszących się do uczestniczenia w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

K_U05 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie Efekty uczenia się  – określone są przez wykładowcę 

prowadzącego wybrane przez studenta zajęcia 

ogólnouniwersyteckie 

Według sylabusa przedmiotu 

wybranego przez studenta 

Student musi uzyskać zaliczenie 

na ocenę – według zasad 

określonych w sylabusie 

wybranego przez studenta 

przedmiotu 

Język obcy specjalistyczny  - umiejętność posługiwania się  językiem obcym na 

poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

terminologii prawniczej 

- umiejętność porozumiewania się przy pomocy różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych na tematy związane z 

prawem 

- umiejętność brania udziału w debacie i prowadzenia jej  

- umiejętność zrozumienia głównych zagadnień wykładów 

na tematy związane z kierunkiem studiów 

- umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów o średniej 

skali trudności przy zastosowaniu terminologii fachowej 

związanej z kierunkiem studiów  

 - realizując efekt uczenia się K_U11 

- metoda kognitywno-

komunikacyjna 

- zastosowanie różnych mediów 

oraz urozmaiconych form pracy 

studenta 

Zaliczenie lektoratu na ocenę 

oraz egzamin – według zasad 

określonych przez Studium 

Praktycznej Nauki Języków 

Obcych UMK. 
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Przedmioty 

specjalizacyjne*** 

Blok cywilny W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych 

zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i 

międzynarodowej K_W03 

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, 

specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi 

prawa i dyscyplin prawniczych K_W04 

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, 

zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, 

poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych 

stosunków K_W05 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych 

sprawach K_U03 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do 

rozstrzygania konkretnych spraw K_U05 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość 

potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego 

rozwoju K_K01 

 

- opis 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy  

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- metoda referatu 

- studium przypadku 

 

Zaliczenie przedmiotu 

specjalizacyjnego na ocenę 
wystawioną w zależności od formy 

zajęć (wykład, konwersatorium, 

ćwiczenia, laboratoria) na 

podstawie weryfikacji efektów 

uczenia się odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzanych alternatywnie 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. odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

Blok karny 

Blok prawa 

publicznego 
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lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

5. egzaminu ustnego w 

formie gwarantującej 

weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Prawo cywilne (zobowiązania) W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o podstawowych pojęciach, zasadach 

oraz instytucjach prawa zobowiązań K_W01 

- pogłębiona wiedza o wpływie prawa UE na prawo 

zobowiązań (zwłaszcza w kontekście tzw. europeizacji 

prawa prywatnego) K_W02 

- pogłębiona wiedza odnośnie do orzecznictwa Sądu 

Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie 

przedmiotu prawa zobowiązań K_W03 

- pogłębiona wiedza o wykładni norm prawnych w ramach 

jednej lub kilku instytucji prawnych, dostrzeganie 

podstawowych problemów prawnych K_W04 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność dokonywania analizy i odpowiedniej 

kwalifikacji stanu faktycznego względem norm prawnych 

oraz rozwiązywania przedstawionych zagadnień prawnych 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- referat 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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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K_U01 

- umiejętność analizy orzecznictwa, wyciągania wniosków z 

takiej analizy odnoszących się do interpretacji norm 

prawnych K_U02 

- umiejętność analizowania możliwości interpretacyjnych 

tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego 

stanowiska; formułowania własnego stanowisko w 

odniesieniu do zagadnień problematycznych K_U03 

- umiejętność udzielania podstawowych porad prawnych 

K_U12 

W zakresie kompetencji społecznych: 

-  świadomość występowania problemów w aktualnym 

stanie prawnym oraz dostrzeganie potrzeby ustawicznego 

kształcenia i poszerzania własnej wiedzy w celu jak 

najlepszego ich rozwiązywania K_K01 

- umiejętność formułowania pism procesowych w sprawach 

z zakresu prawa cywilnego K_K02 

umiejętności i kompetencji; 

4. mieszanej. 

Dopuszcza się egzamin ustny w 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

 

Postępowanie administracyjne i 

administracyjne postępowanie egzekucyjne 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o instytucjach z zakresu procedury 

administracyjnej i administracyjnej procedury egzekucyjnej 

K_W02 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych 

zachodzących w postępowaniu administracyjnym i 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym K_W03 

- dogłębna znajomość siatki pojęciowej właściwej dla 

postępowania administracyjnego oraz administracyjnego 

postępowania egzekucyjnego  K_W04 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- projektu 

- referatu 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 
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- pogłębiona wiedza o podmiotach postępowania 

administracyjnego i egzekucyjnego K_W05 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania konstrukcji procesowych 

właściwych procedurze administracyjnej oraz egzekucyjnej 

K_U01 

- umiejętność stosowania przepisów prawa procesowego do 

rozstrzygania konkretnych przypadków (kazusów) K_U02 

- umiejętność znajdowania rozwiązań w przypadku 

stwierdzenia wadliwości postępowania administracyjnego 

oraz egzekucyjnego K_U03 

- umiejętność sporządzania projektów: podania, odwołania, 

decyzji administracyjnej, tytułu wykonawczego lub innego 

pisma procesowego, występujących w postępowaniu 

administracyjnym i egzekucyjnym K_U09 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności w zakresie objętych przedmiotem procedur  

K_U13 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności w zakresie 

postępowania administracyjnego i administracyjnego 

postepowania egzekucyjnego K_K01 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo międzynarodowe publiczne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji 

publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej 

regulacji ich organizacji i funkcjonowania w Polsce, w 

innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej); 

rozszerzona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- referat 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 
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innych instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i 

organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji 

międzynarodowych  K_W02 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych 

zachodzących między podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej  K_W03 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-

prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w 

płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych 

różnych gałęzi prawa K_W06 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów 

instytucji publicznych w Polsce, w innych państwach (w 

tym państwach Unii Europejskiej), a także o zasadach i 

normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania  

K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania 

zjawisk społeczno-prawnych w prawie międzynarodowym 

K_U01 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w skali 

międzynarodowej K_U02 

- umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do 

krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania  K_U06 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

 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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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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zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i 

społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich 

teorii i podstawowych metod badawczych właściwych 

prawu międzynarodowemu  K_U08 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w 

zakresie prawa międzynarodowego K_K01 

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych  K_K05 

Prawo ochrony własności intelektualnej W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o zasadach ochrony efektów pracy  

intelektualnej, rodzajach chronionych dóbr oraz ich 

praktycznego zastosowania  K_W01 

- pogłębiona wiedza na temat kształtowania stosunków 

prawnych mających za przedmiot prawa własności 

intelektualnej K_W05 

- uporządkowana wiedza o podstawowych pojęciach i 

zasadach z zakresu ochrony praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz własności przemysłowej; zrozumienie 

konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W10 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność interpretacji przepisów z zakresu prawa 

własności intelektualnej i ich praktycznego zastosowania  

K_U01 

- umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na 

temat prawnej ochrony własności intelektualnej do 

- wykład problemowy 

- prezentacja multimedialna 

 

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; 

2. pracy pisemnej polegającej 

na udzieleniu odpowiedzi 

na postawione pytania 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

3. pracy pisemnej polegającej 

na opracowaniu 
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analizowania konkretnych stanów faktycznych K_U02 

- umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych i 

dokonania ich prawnej oceny K_U07 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności w zakresie oceny stanów faktycznych 

dotyczących ochrony prawnej własności intelektualnej i 

podejmowania decyzji co do sposobu korzystania z praw 

własności intelektualnej K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość zmieniającego się prawa w zakresie ochrony 

dóbr intelektualnych i konieczności pogłębiania swojej 

wiedzy i umiejętności K_K01 

wskazanego tematu lub 

rozwiązaniu kazusu, 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

 

Postępowanie przed sądami 

administracyjnymi 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o instytucjach z zakresu postępowania 

przed sądami administracyjnymi K_W02 

- pogłębiona wiedza dotycząca przebiegu i specyfiki 

postępowania przed sądami administracyjnymi K_W03 

- dogłębna znajomość siatki pojęciowej właściwej dla 

postępowania przed sądami administracyjnymi K_W04 

- pogłębiona wiedza o podmiotach postępowania przed 

sądami administracyjnymi K_W05 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania konstrukcji procesowych 

właściwych procedurze sądowoadministracyjnej K_U01 

- umiejętność stosowania przepisów prawa procesowego do 

rozstrzygania konkretnych spraw i przypadków (kazusów) 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- analiza przypadków (opis 

sytuacyjny, rozwiązywanie 

kazusów) 

- projekt, dyskusje w grupach 

- referaty 

- symulacje rozprawy 

- zastosowanie interaktywnych 

technik nauczania, w tym także 

nauczania na odległość 

 

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. 
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K_U02 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu 

postępowania przed sądami administracyjnymi K_U04 

- umiejętność znajdowania rozwiązań i właściwych 

rozstrzygnięć w przypadku stwierdzenia wadliwości 

postępowania sądowoadministracyjnego K_U05, K_U07 

- umiejętność sporządzania projektów: skargi do sądu 

administracyjnego, skargi kasacyjnej, odpowiedzi na skargę 

lub innych pism procesowych występujących w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również 

projektów orzeczeń sądu administracyjnego K_U09 

- umiejętność aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

oraz kontaktowania się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w zakresie postępowania przed sądami 

administracyjnymi K_U12 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności w zakresie postępowania przed sądami 

administracyjnymi K_U13 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności w zakresie 

postępowania przed sądami administracyjnymi K_K01 

 

Postępowanie karne W zakresie wiedzy: 

- dogłębna wiedza o przepisach prawa procesowego K_W04 

- pogłębiona wiedza o podstawowych pojęciach, 

instytucjach, uczestnikach i przebiegu postępowania 

karnego K_W05 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 
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- pogłębiona wiedza w zakresie metod i narzędzi 

badawczych w zakresie postępowania karnego K_W06 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność poddania ocenie istniejących regulacji 

prawnych w zakresie procedury karnej i praktyki stosowania 

prawa oraz umiejętność formułowania wniosków de lege 

ferenda K_ U03 

- umiejętność rozwiązywania kazusów z zakresu procedury 

karnej K_U07 

- umiejętność sporządzania pism procesowych oraz 

projektów orzeczeń i zarządzeń  K_U09 

-zrozumienie naczelnych zasad procesu karnego, specyfiki 

działań organów postępowania przygotowawczego i 

wymiaru sprawiedliwości oraz kultury "rozprawy sądowej", 

umiejętność właściwego zachowania się w kontaktach z 

tymi organami i innymi uczestnikami procesu  K_U12 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość odpowiedzialności ciążącej na 

przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział 

w postępowaniu karnym i zrozumienie konieczności 

dokonywania systematycznej, obiektywnej oceny własnej 

wiedzy i umiejętności oraz ciągłego ich doskonalenia  

K_K01 

 

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- studium przypadku 

- metoda sytuacyjna 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych W zakresie wiedzy: - wykład informacyjny Egzamin pisemny z przedmiotu 
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- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, 

specyfiki różnorodnych instytucji i konstrukcji prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych oraz specyfiki wykładni norm 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych K_W04  

- pogłębiona wiedza o człowieku jako o podmiocie stosunku 

pracy i stosunku ubezpieczenia społecznego, występującego 

w tych stosunkach w roli pracownika i ubezpieczonego 

K_W05 

- pogłębiona wiedza o dorobku doktryny i judykatury prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych K_W06 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność  wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw  K_U02 

- umiejętność  biegłego stosowania przepisów z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w celu rozstrzygania 

konkretnych spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych 

oraz umiejętność przewidywania skutków prawnych 

podjętych rozstrzygnięć K_U05 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych 

i prawnych spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, 

umiejętność samodzielnego podejmowania właściwych 

rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, 

dokonywanie samooceny własnych kwalifikacji, 

doskonalenie umiejętności,  umiejętność wyznaczania 

kierunków własnego rozwoju i kształcenia, a także 

zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego i 

rozwoju osobistego innych osób, inspirując te osoby do 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

 

obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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, 
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takich działań K_K01 

K2: - potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc 

przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań 

zawodowych  K_K05 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

 

Prawo rodzinne i spadkowe W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o przedmiocie i specjalistycznej 

terminologii z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz 

świadomość jego roli i znaczenia dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika K_W01 

- dogłębna wiedza o znaczeniu różnorodnych instytucji i 

konstrukcji prawnych oraz terminologii stosowanej w 

prawie rodzinnym i spadkowym K_W04 

- pogłębiona wiedza o rodzajach i zasadach wykładni norm 

prawnych należących do prawa rodzinnego i spadkowego 

K_W04 

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków 

cywilnoprawnych i rodzinnoprawnych oraz o zasadach 

nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych 

stosunków K_W05 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-

prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w 

płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawa 

rodzinnego i spadkowego, dogłębna wiedza na temat 

praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw z zakresu prawa rodzinnego i 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
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spadkowego K_U02 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw cywilnych i rodzinnych, przebiegu 

postępowania w tych sprawach oraz formułowania własnych 

poglądów i zgłaszania uzasadnionych postulatów de lege 

ferenda K_U03 

- umiejętność stosowania przepisów prawnych w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw spadkowych i rodzinnych 

oraz umiejętność przewidywania skutków prawnych 

podjętych rozstrzygnięć K_U05 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać 

pracę zawodową K_U13 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych K_K05 

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. 

 

Prawo instytucjonalne i procesy decyzyjne w 

Unii Europejskiej 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o człowieku, w szczególności jako 

obywatelu unijnym, jego prawach i przysługującej mu 

ochronie w związku z korzystaniem z prawa unijnego 

K_W05 

- pogłębiona wiedza o normach i regułach organizujących 

pracę instytucji i organów Unii Europejskiej, wiedza o ich 

współpracy z organami państw członkowskich  K_W07 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień 

- wykład konwencjonalny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 

zamknięte, półotwarte lub 

otwarte, służącego 

sprawdzeniu wiedzy, 

umiejętności; 

2. pracy pisemnej polegającej 
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związanych ze współpracą między Unią Europejską a 

państwami członkowskimi K_U08 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania 

dylematów związanych z wykonywaniem zawodu przez 

osoby reprezentujące Polskę w składzie instytucji i organów 

unijnych K_K03 

 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo handlowe W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o różnych podmiotach prawa 

handlowego i zasadach ich funkcjonowania K_W02 

- pogłębiona wiedza o specyfice różnorodnych stosunków 

prawnych  zachodzących między różnymi podmiotami w 

- wykład konwencjonalny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

przeprowadzany w formie: 

1. testu (jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru) 

zawierającego pytania 
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sferze prawa handlowego K_W03 

- pogłębiona wiedza o podmiotach (spółkach, 

przedsiębiorstwach) różnych stosunków prawnych w sferze 

prawa handlowego oraz o zasadach nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków 

K_W05 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk w sferze prawa handlowego 

K_U02 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

pisma procesowe w sądowym postępowaniu w sprawach 

cywilnych i handlowych,  a także pisma sądowe, jak np. 

projekty orzeczeń K_U09 

- umiejętność porozumiewania się i współdziałania się z 

osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie 

prawa handlowego K_U12 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w 

zakresie prawa handlowego, a także zrozumienie potrzeby 

ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego  

K_K01 

 

 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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

Prawo materialne Unii Europejskiej W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o miejscu prawa materialnego Unii 

- wykład informacyjny Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 
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Europejskiej w systemie prawa oraz o jego związkach z 

ekonomią K_W01 

- pogłębiona wiedza o instytucjach publicznych 

funkcjonujących w sferze prawa materialnego Unii 

Europejskiej K_W02 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji 

publicznych funkcjonujących na płaszczyźnie prawa 

materialnego Unii Europejskiej K_W07 

- pogłębiona wiedza o relacjach pomiędzy ochroną 

własności intelektualnej a prawem konkurencji Unii 

Europejskiej i zasadą swobody przepływu towarów K_W10 

- wiedza o zasadach tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej 

K_W11 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-

prawnych w zakresie prawa materialnego Unii Europejskiej 

K_U01 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw z zakresu prawa materialnego Unii 

Europejskiej K_U02 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw z zakresu prawa materialnego Unii 

Europejskiej i przebiegu postępowania w tych sprawach, 

umiejętność formułowania własnych poglądów i zgłaszania 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- klasyczna metoda problemowa 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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 3 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu 

studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

uzasadnionych postulatów de lege ferenda K_U03 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w 

celu rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu prawa 

materialnego Unii Europejskiej K_U05 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, 

będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych 

wyzwań zawodowych K_K05 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

 

Postępowanie cywilne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat postępowania cywilnego oraz 

jego znaczenia dla właściwego wykonywania zawodu 

prawnika K_W01 

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, 

specyfiki różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych 

występujących w postępowaniu cywilnym oraz specyfiki 

wykładni norm prawnych należących do prawa 

postępowania cywilnego K_W04 

- pogłębiona wiedza o stronach postępowania cywilnego, 

przysługujących im prawach i ciążących na nich 

obowiązkach K_W05 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania 

konkretnych spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i 

pracowniczych i przebiegu postępowania w tych sprawach 

oraz na tym tle formułowania własnych poglądów i 

zgłaszania uzasadnionych postulatów de lege ferenda 

K_U03 

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu spraw 

cywilnych, handlowo-gospodarczych i pracowniczych z 

- wykład informacyjny  

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 
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wykorzystaniem właściwych przepisów oraz orzecznictwa i 

piśmiennictwa K_U04 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w 

celu rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, handlowo-

gospodarczych oraz umiejętność przewidywania skutków 

prawnych podjętych rozstrzygnięć – K_U05 

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 

dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. 

pisma procesowe w sądowym postępowaniu 

rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym także 

składane na urzędowych formularzach oraz pisma 

procesowe wnoszone w innych rodzajach postępowań 

cywilnych K_U09 

- umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności 

oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny, aby w 

sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z 

zakresu postępowania cywilnego, dokonywania samooceny 

własnych kwalifikacji K_K01 

- umiejętność organizowania stanowiska pracy, właściwego 

przygotowania się do pracy prawniczej, (znając metodykę 

pracy sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), 

umiejętność skutecznej organizacji i kierowania pracą 

innych osób K_K02 

formie gwarantującej weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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. 

 

Prawo podatkowe W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie prawa podatkowego K_W01 

- znajomość specyfiki podmiotowej prawa podatkowego, 

- wykład z prezentacją 

multimedialną 

- wykład informacyjny 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 
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pogłębiona wiedza o regulacji prawnej dotyczącej ogólnego 

i szczegółowego prawa podatkowego K_W02  

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych w 

sferze prawa podatkowego K_W03 

- dogłębna znajomość terminologii prawa podatkowego 

K_W04 

- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach podmiotów 

stosunków podatkowoprawnych, zakresie obowiązku 

podatkowego w poszczególnych podatkach, powstawania i 

wygasania zobowiązań podatkowych, sposobów weryfikacji 

rozliczeń przez organy podatkowe K_W05  

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych 

dotyczących problematyki podatkowej dotyczących treści 

orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie 

ustawowym i podustawowym, a także projektowanych 

zmian regulacji prawnej, oraz wykorzystywania ich w toku 

procesu stosowania prawa w sprawach związanych z 

problematyką podatkową K_W06  

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki 

zobowiązań podatkowych, umiejętność wykorzystywania 

wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego do 

podatkowej analizy zjawisk K_U02 

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania spraw 

podatkowych K_U03 

- umiejętność prognozowania zakończenia spraw 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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 
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podatkowych K_U04 

- umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego 

K_U05 

- umiejętność sporządzania pism w sprawach podatkowych 

K_U09 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności w zakresie zobowiązań podatkowych oraz 

rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy na tle rozległości 

regulacji prawa podatkowego, świadomość konieczności 

nieustannego aktualizowania wiedzy i jej pogłębiania 

K_K01 

- umiejętność zorganizowania stanowiska pracy K_K02 

- umiejętność odróżniania uchylania się od opodatkowania 

od unikania opodatkowania K_K03 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

 

Prawa człowieka W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o przedmiocie i specjalistycznej 

terminologii z zakresu prawa międzynarodowego praw 

człowieka oraz świadomość jego roli i znaczenia dla 

właściwego wykonywania zawodu prawnika K_W01 

- pogłębiona wiedza o zasadach organizacji i 

funkcjonowania organizacji międzynarodowych, których 

zadaniem jest ochrona i zapewnienie poszanowania praw 

człowieka; wiedza o instytucjonalnych, normatywnych i 

proceduralnych elementach systemów ochrony praw 

człowieka K_W02 

- pogłębiona wiedza o specyfice traktatów praw człowieka, 

- wykład konwencjonalny 

- treści prezentowane przez 

wykładowcę (z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnych) 

- dyskusja 

- studium przypadku 

- ćwiczeniowa 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 
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specyfice stosunków prawnych zachodzących między 

różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej, a także o wpływie standardów praw 

człowieka (traktatów, soft law i orzecznictwa) na prawo i 

praktykę krajową K_W03 

- dogłębna znajomość znaczenia różnorodnych instytucji i 

konstrukcji prawnych oraz terminologii stosowanej w 

prawie międzynarodowym praw człowieka oraz znajomość 

rodzajów wykładni norm prawnych należących do prawa 

międzynarodowego (w tym prawa międzynarodowego praw 

człowieka) K_W04 

- pogłębiona wiedza o jednostce jako o podmiocie systemu 

ochrony praw człowieka K_W05 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych przykładów naruszeń praw człowieka K_U02 

- umiejętność stosowania standardów praw człowieka do 

interpretacji prawa krajowego (z zakresu różnych gałęzi 

prawa) oraz oceny rozstrzygnięć organów krajowych K_U05 

- umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do 

krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania K_U06 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać 

pracę zawodową K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność identyfikacji problemów moralnych i 

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 uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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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dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

i rozstrzygania ich zgodnie ze standardami praw człowieka 

K_K03 

Teoria prawa W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza z zakresu współczesnej teorii i filozofii 

prawa K_W01 

- dogłębna znajomość  terminologii z zakresu wykładni 

prawa, umożliwiająca pogłębione studiowanie aktów 

prawnych w ramach przedmiotów dogmatycznych K_W04 

- pogłębiona wiedza o trybach rozwiązywania konfliktów, 

procesie sądowym, zasadzie państwa prawa K_W08 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność opisywania podstawowych współczesnych 

teorii prawa, widzenia ich wzajemnych powiązań K_U02 

- umiejętność prezentowania własnych poglądów w 

wystąpieniach ustnych i pisemnych K_U10 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- pogłębiona świadomość poziomu swojej wiedzy i 

konieczności jej doskonalenia K_K01 

- umiejętność rozpoznawania dylematów na pograniczu 

różnych teorii prawa np. pozytywizmu prawnego i teorii 

prawa naturalnego K_K03 

 

- wykład z elementami dyskusji. 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

Prawo ochrony środowiska W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych  

zachodzących między różnymi podmiotami w skali 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 
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państwowej i międzynarodowej w kontekście prawnej 

ochrony środowiska K_W03 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-

prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w 

płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych 

prawa ochrony środowiska, pogłębiona wiedza o 

problemach badawczych, metodach i narzędziach 

badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania 

rozwiązań prawnych K_W06 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy 

teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w 

zakresie prawa ochrony środowiska K_U02 

- umiejętność stosowania przepisów prawnych w celu 

rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu prawa ochrony 

środowiska; umiejętność przewidywania skutków prawnych 

podjętych rozstrzygnięć K_U05 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, 

umiejętność dokonywania samooceny własnych kwalifikacji 

i umiejętności, umiejętność wyznaczania kierunków 

własnego rozwoju i kształcenia K_K01 

 

- wykład problemowy 

- klasyczna metoda problemowa 

- metoda referatu 

- studium przypadku 

 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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 
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opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Prawo międzynarodowe prywatne W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza na temat stosunków prawnych 

zachodzących między podmiotami prawa prywatnego w 

skali międzynarodowej  K_W03 

- dogłębna znajomość specyfiki prawa prywatnego 

międzynarodowego i konstrukcji norm kolizyjnych  K_W04 

- pogłębiona wiedza  o regułach ustalania prawa właściwego 

dla stosunków prawnych (w tym ich nawiązywania, 

kształtowania oraz rozwiązywania) z elementem obcym oraz 

międzynarodowego postępowania cywilnego  K_W05 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność stosowania norm kolizyjnych w celu 

prawidłowego ustalenia prawa właściwego w stosunkach 

cywilno-prawnych  K_U05 

- umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w 

celu rozstrzygnięcia sporów cywilno-prawnych z elementem 

obcym  K_U06 

- umiejętność nawiązywania dialogu z osobami będącymi i 

niebędącymi specjalistami w zakresie prawa prywatnego 

międzynarodowego  K_U12 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość potrzeby dokształcania zawodowego wraz z 

rozwojem norm kolizyjnoprawnych  K_K01  

 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
wystawioną na podstawie ocen 

cząstkowych odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 
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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. 

Podstawy psychologii
#
 W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania; pogłębiona wiedza o 

przedmiocie i specjalistycznej terminologii psychologii oraz 

jej pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego 

wykonywania zawodu prawnika  K_W01 

- pogłębiona wiedza zasadach i normach psychologicznych 

funkcjonujących w instytucjach publicznych, ich źródłach i 

naturze K_W07 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych 

i prawnych oraz samodzielnego podejmowania właściwych 

rozstrzygnięcia w tym zakresie K_U07 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność identyfikacji problemów moralnych i 

dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

i rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami 

psychologii K_K03 

 

- wykład - prezentacja 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

 

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; 

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; 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 4/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i programu 

studiów na kierunku prawo po dostosowaniu do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

 

 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

Etyka prawnicza
#
 W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i ich 

zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania; - pogłębiona wiedza o 

przedmiocie i specjalistycznej terminologii etyki oraz jej 

pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego wykonywania 

zawodu prawnika K_W01 

- pogłębiona wiedza zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w instytucjach publicznych, ich źródłach i 

naturze K_W07 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych 

i prawnych oraz samodzielnego podejmowania właściwych 

rozstrzygnięcia w tym zakresie K_U07 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność identyfikacji problemów moralnych i 

dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

i rozstrzygania ich zgodnie z prawem oraz zasadami etyki 

zawodowej K_K03 

 

- wykład z prezentacją 

multimedialną, metody 

konwersatoryjne 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład konwersatoryjny 

 

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; 

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. 
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Ustrój organów ochrony prawnej W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o strukturach i zasadach 

funkcjonowania systemu organów ochrony prawnej, 

więziach występujących w tym systemie K_W02 

- dogłębna znajomość podstawowych zasad dotyczących 

organów ochrony prawnej, a zwłaszcza wymiaru 

sprawiedliwości K_W05 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wskazania organu ochrony prawnej, przed 

którym można dochodzić ochrony naruszonych praw i 

wolności oraz środków to umożliwiających K_U03 

- umiejętność posługiwania się podstawową terminologią z 

zakresu ochrony praw obywateli K_U02 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność określenia odpowiedniego organu ochrony 

prawnej powołanego dla ochrony konkretnego prawa 

K_K01 

- umiejętność wskazania w jakim przypadku dochodzi do 

naruszenia konkretnych praw K_K03 

 

- wykład problemowy 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- metoda ćwiczeniowa 

- studium przypadku 

 

Egzamin pisemny z przedmiotu 
obejmujący weryfikację 

zakładanych efektów uczenia się, 

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 

zakładanych efektów uczenia się i 

jej udokumentowanie. 

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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już zagadnień, udziału w dyskusji, 

opracowanych lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie zajęć, 

rozwiązywanych kazusów. 

Przedmioty 

specjalizacyjne**** 

Blok cywilny W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych 

zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i 

międzynarodowej K_W03 

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, 

specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi 

prawa i dyscyplin prawniczych K_W04 

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, 

zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, 

poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych 

stosunków K_W05 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do 

rozstrzygania konkretnych spraw K_U05 

- umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów 

faktycznych i prawnych, podejmowania rozstrzygnięć w tym 

zakresie K_U07 

- umiejętność sporządzania alternatywnych wersji 

dokumentów w języku polskim K_U09 

- umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim 

K_U10 

- umiejętność doskonalenia własnej wiedzy i rozszerzania o 

- opis 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy  

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

Zaliczenie przedmiotu 

specjalizacyjnego na ocenę 
wystawioną w zależności od formy 

zajęć (wykład, konwersatorium, 

ćwiczenia, laboratoria) na 

podstawie weryfikacji efektów 

uczenia się odzwierciedlających 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzanych alternatywnie 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, 

Blok karny 

Blok prawa 

publicznego 
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wymiar interdyscyplinarny K_U13 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- przygotowanie do bycia innowacyjnym przy 

podejmowaniu wyzwań zawodowych K_K05 

służącej sprawdzeniu 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji; 

4. odpowiedzi ustnych 

dotyczących omówionych 

już zagadnień, udziału w 

dyskusji, opracowanych 

lub wygłoszonych 

referatów, prac pisemnych 

opracowanych w trakcie 

zajęć, rozwiązywanych 

kazusów. 

5. egzaminu ustnego w 

formie gwarantującej 

weryfikację zakładanych 

efektów uczenia się i jej 

udokumentowanie. 

dotyczących zagadnień 

wchodzących w zakres treści 

kształcenia. 

 

Blok 

teoretycznoprawny 

W zakresie wiedzy: 

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego 

zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego 

funkcjonowania K_W01 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno – 

prawnych i dogmatyczno – prawnych, problemach 

badawczych, metodach i narzędziach badawczych w 

różnych gałęziach prawa K_W06 

- uporządkowana wiedza o teoriach myśli społeczno-

politycznych i prawnych K_W09 

 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność krytycznej analizy dylematów w pracy 

zawodowej i ich rozstrzygania K_U06 

- umiejętność analizowania oddziaływania instytucji 

publicznych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych 

K_U08 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność identyfikacji  i rozwiązywania dylematów 

etycznych i problemów moralnych w pracy zawodowej 

K_K03 

- opis 

- wykład informacyjny 

(konwencjonalny) 

- wykład problemowy  

- metoda ćwiczeniowa 

- klasyczna metoda problemowa 

- referatu 

- studium przypadku 

 

Seminarium 

magisterskie i 

przygotowanie do 

Seminarium W zakresie wiedzy: 

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego 

odpowiadającego wybranej gałęzi i dyscyplinie prawa  

- metoda seminaryjna Zaliczenie seminarium (wraz z 

przygotowaniem pracy 

dyplomowej) na ocenę Praca dyplomowa 
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egzaminu 

dyplomowego 

Egzamin 

dyplomowy 

K_W04 

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-

prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w 

płaszczyźnie normatywnej w zakresie wybranej gałęzi 

prawa, rozszerzona wiedza o problemach badawczych, 

metodach i narzędziach badawczych dotyczących 

praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06 

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów 

instytucji publicznych w zakresie wybranej gałęzi prawa,  

rozszerzona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania 

innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych 

oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych 

organizacji międzynarodowych mających znaczenie dla 

wybranej gałęzi prawa, o zasadach i normach etycznych 

funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, 

naturze, zmianach i sposobach działania K_W07 

W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej 

uzyskanej w wybranej gałęzi prawa do analizowania 

konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym  

K_U02 

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania 

zjawisk społecznego wpływu instytucji wybranej gałęzi 

prawa K_U08 

- pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje 

multimedialne K_U10 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, 

- indywidualne konsultacje 

 

wystawione na podstawie postępów 

w przygotowaniu pracy 

dyplomowej oraz pracy na 

seminarium odzwierciedlającej 

opanowaną wiedzę, nabyte 

umiejętności i ukształtowane 

kompetencje społeczne, 

sprawdzane w formie: udziału w 

dyskusji, wygłoszonych referatów, 

rozwiązywanych kazusów. 
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umiejętność dokonania samooceny własnych kwalifikacji, 

umiejętność doskonalenia umiejętności, świadomość 

możliwych ścieżek rozwoju zawodowego K_K01 

- umiejętność organizowania swojego stanowiska pracy, 

zebrania materiałów do przygotowania pracy magisterskiej  

K_K02 

- umiejętność działania w sposób innowacyjny, będąc 

przygotowanym do podejmowania wyzwań zawodowych 

związanych z wybraną gałęzią prawa K_K05 

Praktyki W zakresie umiejętności: 

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do krytycznej 

analizy dylematów pojawiających się w trakcie praktyki 

zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania K_U06 

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i 

umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar 

interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać 

pracę w trakcie praktyki K_U13 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- umiejętność samodzielnego przygotowania projektów 

społecznych, różnego rodzaju dokumentów,  uwzględniając 

ich aspekty prawne oraz skutki społeczne K_K04 

- praktyczna nauka zawodu Zaliczenie praktyki dokonuje 

kierownik praktyk na podstawie 

dziennika praktyk. Kryterium 

zaliczenia jest uczestniczenie w 

praktykach i pozytywna opinia 

opiekuna praktyki 

 

Praktyki 

Wymiar praktyk Student jest obowiązany do odbycia praktyki wakacyjnej lub śródrocznej. Praktyka wakacyjna trwa 3 tygodnie, a śródroczna – 15 

dni roboczych. 
Forma odbywania praktyk Praktykę można odbywać w organach wymiaru sprawiedliwości, urzędach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach 

obsługi prawnej lub w komórkach prawno-administracyjnych innych instytucji publicznych albo niepublicznych. 
Zasady odbywania praktyk  

 

Praktykę można odbyć nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciego roku studiów.  Praktyka wakacyjna trwa 3 tygodnie, 

przypadające w okresie od lipca do końca września; praktyka śródroczna trwa 15 dni roboczych przypadających w okresie od 

października do końca czerwca. 

Podstawą odbycia praktyki może być: 
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- porozumienie (umowa) o prowadzeniu praktyk z podmiotami administracji publicznej lub z podmiotami gospodarczym zawarte 

przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich, reprezentującego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

- skierowanie na praktykę, wystawione przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich  

Za odbycie praktyki student otrzymuje 9 punktów ECTS, które zostają przypisane do dziesiątego semestru. 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS 

 

Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

 

 Dyscyplina naukowa lub artystyczna Punkty ECTS 

liczba % 

1. Nauki prawne 

 

300 100 

 

 

 

 

 

Grupy przedmiotów zajęć/Przedmiot 

 

 

 

 

Liczba 

punktów 

ECTS 

 

 

 
Liczba ECTS w dyscyplinie: 
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Nauki prawne Pozostałe 

dyscypliny 
Prawoznawstwo 5 5 - - 2,5 5 

Historia ustrojów państwowych 6 6 - - 2,5 6 
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Historia prawa 6 6 - - 2,5 6 

Logika prawnicza 4 4 - - 1,7 4 

Łacińska terminologia prawnicza 4 4 - - 1,7 4 

Technologia informacyjna 2 2 - - 0,9 2 

Prawo konstytucyjne 10 10 - - 3,1 10 

Prawo rzymskie 5 5 - - 2,5 5 

Doktryny polityczno-prawne 7 7 - - 2,4 7 

Przedsiębiorczość dla prawników 3 3 - - 1,7 3 

Filozofia* 2* 2* - 2* 1,1* 2* 

Podstawy socjologii* 2* 2* - 2* 1,1* 2* 

Przedmioty 

specjalizacyjne** 

Blok historycznoprawny 6 6 - 6 2,4 6 
Blok konstytucyjny 

Prawo karne 10 10 - - 3,1 10 

Prawo administracyjne 10 10 - - 3 10 

Prawo finansów publicznych 6 6 - - 2,3 6 

Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe) 9 9 - - 3,1 9 

Publiczne prawo gospodarcze 5 5 - - 2,3 5 

Prawo zamówień publicznych 2 2 - - 1,1 2 
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Zajęcia ogólnouniwersyteckie 2 - 2 2 1,1 - 

Język obcy specjalistyczny  10 10 - 10 4,1 10 

Przedmioty 

specjalizacyjne*** 

Blok cywilny 32 32 - 32 10 32 
Blok karny 

Blok prawa publicznego 

Prawo cywilne (zobowiązania) 8 8 - - 2,9 8 

Postępowanie administracyjne i administracyjne 

postępowanie egzekucyjne 
10 10 - - 3,1 10 

Prawo międzynarodowe publiczne 6 6 - - 2 6 

Prawo ochrony własności intelektualnej 2 2 - - 1 2 

Postępowanie przed sądami administracyjnymi 3 3 - - 1,1 3 

Postępowanie karne 10 10 - - 3,1 10 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 9 9 - - 3 9 

Prawo rodzinne i spadkowe 5 5 - - 2,3 5 

Prawo instytucjonalne i procesy decyzyjne w Unii 

Europejskiej 
4 4 - - 1,7 4 

Prawo handlowe 5 5 - - 2,5 5 

Prawo materialne Unii Europejskiej 4 4 - - 1,7 4 

Postępowanie cywilne 10 10 - - 3,1 10 

Prawo podatkowe 6 6 - - 2,5 6 
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* Przedmiot do wyboru (jeden spośród dwóch) 
#  Przedmiot do wyboru (jeden spośród dwóch) 

** Na 1 roku studiów wybór pomiędzy blokami specjalizacyjnymi: historycznym i konstytucyjnym 

*** Na 2, 3 i 4 roku studiów wybór pomiędzy blokami: karnym, cywilnym i prawa publicznego 

**** Na 5 roku studiów wybór pomiędzy blokami: karnym, cywilnym, prawa publicznego i teoretycznoprawnym 

 

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 12 marca 2019 r.  
                                            

 

Prawa człowieka 4 4 - - 1,7 4 

Teoria prawa 3 3 - - 1,3 3 

Prawo ochrony środowiska 6 6 - - 2,3 6 

Prawo międzynarodowe prywatne 5 5 - - 2,3 5 

Podstawy psychologii
#
 3

#
 3

#
 - 3

#
 1,5

# 
3

# 

Etyka prawnicza
#
 3

#
 3

#
 - 3

#
 1,5

#
 3

# 

Ustrój organów ochrony prawnej 5 5 - - 2,3 5 

Przedmioty 

specjalizacyjne**** 

Blok cywilny 12 12 - 12 3,6 12 
Blok karny 
Blok prawa publicznego 
Blok teoretycznoprawny 

Seminarium magisterskie i 

przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

Seminarium 25 25 - 25 12,3 25 
Praca dyplomowa 
Egzamin dyplomowy 

Praktyki 9 9 - 9 9 - 

RAZEM: 300 298/99,3% 

 

2/0,7% 101/33,6% 119,1/39,7% 289/96,3% 
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