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Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie prawa 

 

Symbol 

efektu 
Określenie efektu 

Kod składnika 

opisu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

– poziom 8
1
 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie  

EK_W1 ma specjalistyczną wiedzę o systemie nauk prawnych i ich zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i 

zasad jego funkcjonowania; 

P8S_WG 

EK_W2 ma specjalistyczną wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych – polskich, Unii Europejskiej i państw Unii 

Europejskiej – a także rozszerzoną wiedzę o zasadach ich organizacji i funkcjonowania; 

P8S_WK 

EK_W3 ma pogłębioną  i specjalistyczną wiedzę o specyfice różnorodnych stosunków prawnych  zachodzących między 

podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej; 

P8S_WG 

EK_W4 dogłębnie zna język prawny i prawniczy, ma specjalistyczną wiedzę o konstrukcjach prawnych odpowiadających 

poszczególnym gałęziom prawa i dyscyplinom prawniczym oraz  dogłębnie zna specyfikę wykładni norm prawnych 

należących do poszczególnych gałęzi prawa; 

P8S_WG 

EK_W5 ma specjalistyczną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych, historyczno - prawnych i dogmatyczno-

prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także 

ma specjalistyczną wiedzę o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących 

praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych; 

P8S_WG 

EK_W6 ma pogłębioną wiedzę o teoriach myśli filozoficznej, społeczno-politycznej, ekonomicznej i prawnej oraz o ich 

historycznej ewolucji oraz wpływie na uwarunkowania działalności badawczej 

P8S_WK 

EK_W7 dogłębnie zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności 

przemysłowej; rozumie konieczność ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej; 

P8S_WK 

 Umiejętności  

EK_U1 potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych 

spraw i zjawisk o charakterze prawnym; 

P8S_UW 

EK_U2 potrafi wnikliwie interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych; P8S_UW 
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EK_U3 wykorzystuje zdobytą wiedzę specjalistyczną do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej i naukowej oraz do samodzielnego ich rozstrzygania; 

P8S_UW 

EK_U4 posiada umiejętność specjalistycznego i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji 

publicznych i instytucji publicznych i społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i metod 

badawczych; właściwie wykorzystuje wyniki badań naukowych w sferze społeczno – gospodarczej, w tym 

działalności publikacyjnej 

P8S_UW 

P8S_UK 

EK_U5 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i prezentowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku 

obcym, takich, jak np. referaty, przemówienia, wykłady naukowe i popularno-naukowe oraz debaty, sądowe oraz w 

środkach masowego przekazu; 

P8S_UK 

EK_U6 ma specjalistyczne umiejętności językowe w zakresie nauk prawnych P8S_UK 

EK_U7 potrafi właściwie zorganizować swoje stanowisko pracy, przygotowuje się do pracy badawczej i dydaktycznej; 

organizuje przedsięwzięcia naukowe 

P8S_UO 

EK_U8 potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę oraz rozszerzać ją o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób 

profesjonalny prowadzić badania naukowe i przekazywać wiedzę 

P8S_UU 

EK_U9 Potrafi opracować programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi P8S_UU 

 Kompetencje społeczne  

EK_K1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoją 

wiedzę i umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju naukowego;  

P8S_KK 

P8S_KO 

EK_K2 potrafi dokonać krytycznej oceny dorobku naukowego w zakresie prawa P8S_KK 

EK_K3 prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem 

badań naukowych, rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki; 

P8S_KR 

EK_K4  P8S_KO 

EK_K5 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań 

naukowych, badawczych i zawodowych. 

P8S_KO 

 

Efekty kształcenia obowiązują od  roku akademickiego 2017/2018. 

Efekty kształcenia zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału 
 
Prawa i Administracji w dniu 23 maja 2017 r.   
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  ……………………………………………….  

                                                    (podpis Dziekana) 


