
KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU PRAWO 

PRZEDMIOTY: 
Wychowanie fizyczne 
Technologie informacyjne 
Język obcy 
Praktyka zawodowa 
Metodyka przygotowania pracy dyplomowej 
Seminarium dyplomowe 
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
Podstawy ekonomii 
Podstawy socjologii 
Podstawy psychologii 
Logika 
Etyka zawodowa 
Ochrona własności intelektualnej 
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 
Prawoznawstwo 
Prawo rzymskie 
Historia ustroju i prawa 
Ustrój organów ochrony prawnej 
Prawa człowieka i ich ochrona 
Doktryny polityczno - prawne 
Teoria i filozofia prawa 
Prawo ochrony środowiska 
Prawo wyznaniowe 
Prawo ochrony konkurencji 
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 
Prawo konstytucyjne 
Prawo administracyjne 
Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne 
Prawo finansowe 
Prawo cywilne 
Prawo rodzinne 
Postępowanie cywilne 
Prawo karne 
Postępowanie karne 
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
Prawo międzynarodowe publiczne 
Prawo UE 
Prawo handlowe 
Prawo gospodarcze publiczne 
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PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO 
a) Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości 
Metodyka rozstrzyganie sporów cywilnych i gospodarczych 
Metodyka rozstrzyganie sporów karnych 
Metodyka pisania pism procesowych 
Symulacja rozpraw sądowych 
Prawo międzynarodowe prywatne 
Ochrona informacji i danych osobowych 
Prawo wykonawcze 
Porozumienia procesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości 
Przedmiot do wyboru  

b) Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów 
Prawo działalności gospodarczej 
Metodyka rozstrzyganie sporów cywilnych i gospodarczych 
Prawo konsumenta  
Prawo bankowe 
Prawo papierów wartościowych 
Prawo ubezpieczeniowe 
Prawo podatkowe 
Prawo karne skarbowe  
Przedmiot do wyboru  

Specjalność Prawo  w  funkcjonowaniu  wymiaru  sprawiedliwości  pozwala  Absolwentowi 
zdobywać wiedzę i umiejętności dotyczące w szczególności czynności realizowanych 
w związku z rozstrzyganiem zarówno sporów cywilnych jak i karnych (metody ich 
rozstrzygania). Absolwent uczy się tworzenia pism procesowych oraz rozszerza zdobytą 
wiedzę poprzez udział w symulacjach rozpraw sądowych. Specjalizacja ta jest ważna, gdyż 
wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim 
podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i 
konfliktów prawnych.  

Studia w ramach specjalności Obsługa  prawna  przedsiębiorców  i  konsumentów  pozwolą 
Absolwentowi zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnych 
decyzji pozostających w sferze prawa. Absolwent nabędzie również wiedzę w zakresie 
różnych obszarów prawa gospodarczego i bieżącej obsługi przedsiębiorstw. Po ukończeniu tej 
specjalizacji Absolwent stanowi gwarancję rzetelnej pomocy i najwyższego standardu 
zarówno usług doradczych, jak również reprezentacji w negocjacji i mediacji. Specjalność 
Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala świadczyć usługi prawne na rzecz 

&  2



różnych podmiotów gospodarczych – publicznych i prywatnych, a także na prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej.  
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