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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/09/2020 Senatu Wyższej Szkoły Prawa z dnia 30.09.2020 r.  

 

PROGRAM STUDIÓW 

I. Informacje podstawowe: 

Nazwa kierunku studiów PRAWO 

Specjalność 
Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości 
Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 
                     Poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie 
 

Profil kształcenia profil praktyczny 
 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

magister 
 

Dziedzina nauki społeczne 

Dyscyplina wiodąca NAUKI PRAWNE (94 % punktów ECTS) 

Dyscypliny 

Nauki prawne (94 % punktów ECTS) 
Nauki o bezpieczeństwie (1 % punktów ECTS) 

Nauki o polityce i administracji (1 % punktów ECTS) 
Nauki o zarządzaniu i jakości (3 % punktów ECTS) 

Psychologia (1 % punktów ECTS) 

Terminy realizacji programu studiów 
Studia realizowane w latach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,  

                           2023/2024, 2024/2025 

Forma studiów studia stacjonarne i niestacjonarne 

Liczba semestrów 10 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów 

303 

Liczba godzin zajęć 

                                  3345 (studia stacjonarne) 

2206 (studia niestacjonarne) 
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II.  Informacje dodatkowe: wskaźniki charakteryzujące program studiów 
 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 
 

Studia stacjonarne – 152 

Studia niestacjonarne - 107 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w 
wymiarze większym niż 50% liczby punktów 
ECTS 

156 

Procentowy udział punktów ECTS, które 
student uzyskuje realizując przedmioty 
kształcenia podlegające wyborowi (wymagany 
=> 30%)  

34,65% (105 ECTS) 

Praktyki zawodowe:  
wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych oraz liczba punktów ECTS  

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych– 960 
Łączna liczba punktów ECTS - 36 
Realizację praktyki Student rozpoczyna od III roku i realizuje ją 
przez cztery semestry w wymiarze po 240 godzin dydaktycznych 
w każdym semestrze. Praktyka w każdym ze semestrów winna 
wpisywać się co najmniej w jedną z kategorii: praktyka 
administracyjna, praktyka cywilistyczna, praktyka karnistyczna, 
praktyka gospodarcza. 
Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Wyższej Szkole 
Prawa szczegółowo określa zasady realizowania, formy 
odbywania praktyk zawodowych oraz efekty uczenia się 
przypisane praktykom zawodowym. 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia 
się osiągniętych przez studenta w trakcie cyklu 
kształcenia 

 
Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych prowadzona jest na różnych etapach 
kształcenia. 
1. W trakcie trwania zajęć polega na bieżącej ocenie pracy 

studenta (oceniane są: aktywność na zajęciach, projekty, 

prezentacje, testy wiedzy, rozwiązywanie kazusów, kolokwia, 

prace domowe, prace zaliczeniowe, analiza akt, analiza 

orzecznictwa,  symulacje, praca w zespole,).  

2. W trakcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny lub ustny). 

3. W trakcie realizowania praktyk zawodowych (raporty z 

odbytej praktyki zawodowej). 

Szczegółowe sposoby weryfikacji przedmiotowych efektów 

uczenia się przypisanych do efektów kierunkowych określone są 

w sylabusach przedmiotu. Natomiast sposób weryfikacji efektów 

uczenia się, uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest 

określony w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych. 

4. Ostateczna weryfikacja efektów uczenia się odbywa się 
podczas procesu dyplomowania (1.ocena pracy dyplomowej 
przez promotora i recenzenta, 2. egzamin dyplomowy, na 
którym student odpowiada na 4 pytania).  

 
Proces weryfikacji efektów uczenia się poprzez pracę i egzamin 
dyplomowy określa Regulamin dyplomowania. 
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System oceniania stosowany do oceny efektów uczenia się 
osiągniętych przez studenta: 
 

Ocena 
Wartość  

cyfrowa 

Procent wiedzy, 
umiejętności i kompetencji 
wymagany do uzyskania 

danej oceny 

bardzo dobry  5,0 91-100% 

dobry plus  4,5 74-90% 

dobry  4,0 66-73% 

dostateczny 

plus  

3,5 58-65% 

dostateczny  3,0 51-57% 

niedostateczny  2,0 0-50% 

 
 

Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy 
ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich 
efektów uczenia się i treści programowych 
zapewniających uzyskanie tych efektów 

Sylabusy przedmiotów dostępne są w elektronicznym systemie 
USOSweb.  

Liczba punktów ECTS, jaką musi uzyskać 
student w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych 

Nie dotyczy 
Kierunek prowadzony jest w dziedzinie nauk społecznych 

Wymiar godzin zajęć z wychowania fizycznego 
(dotyczy studiów stacjonarnych) 

60 

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (nie może być 
większa niż 50%) 

nie więcej niż 50% punktów ECTS 
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III. Opis zakładanych efektów uczenia się  na kierunku Prawo 

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia 

uniwersalne charakterystyki dla poziomu 7 w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), określone w ustawie z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153) oraz 

charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (PRK), określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 

listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji   (Dz. U z 2018 r. poz.2218). 

Nazwa kierunku: Prawo 
Dziedzina nauk społecznych 
Dyscyplina wiodąca: nauki prawne 
Poziom studiów: Jednolite studia magisterskie 
Profil: praktyczny 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – 7 

Symbol efektu 
kierunkowego KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Odniesienie 
do 

uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia PRK 

Odniesienie 
do 

charakterystyk 
drugiego 

stopnia PRK 

1 2 3 4 

WIEDZA:  absolwent zna i rozumie Kod 
składnika 

opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

P_W01 w pogłębionym stopniu charakter i znaczenie nauk prawnych 
na tle innych nauk  

P7U_W P7S_WG 

P_W02 w pogłębionym stopniu terminologię prawniczą właściwą dla 
poszczególnych dziedzin prawa oraz podstawowe pojęcia 
z zakresu innych nauk społecznych 

P7U_W P7S_WG 

P_W03 w pogłębionym stopniu strukturę, sposób powstawania oraz 
działania instytucji prawnych w ujęciu historycznym 
i współczesnym 

P7U_W P7S_WG 

P_W04 w pogłębionym stopniu strukturę polskiego systemu prawa 
oraz relacje pomiędzy poszczególnymi jego instytucjami 
w odniesieniu do różnych gałęzi prawa 

P7U_W P7S_WG 

P_W05 w pogłębionym stopniu system oraz sposób działania 
organów władzy publicznej w Polsce oraz potrafi określić ich 
kompetencje i wzajemne zależności między nimi 

P7U_W P7S_WG 

P_W06 w pogłębionym stopniu relacje zachodzące pomiędzy 
systemem prawa polskiego a systemami prawa 
europejskiego i międzynarodowego 

P7U_W P7S_WG 

P_W07 w pogłębionym stopniu procesy stanowienia i stosowania 
norm prawnych 

P7U_W P7S_WG 

P_W08 w pogłębionym stopniu stosunki prawne oraz zależności 
między nimi 

P7U_W P7S_WG 

P_W09 poglądy na temat wybranych struktur prawnych, 
administracyjnych i gospodarczych oraz ich historyczną 
ewolucję 

P7U_W P7S_WG 
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P_W10 procesy zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, 
w tym reguł nim rządzących 

P7U_W P7S_WG 

P_W11 zasady i normy dotyczące podstawowych gałęzi prawa, 
posiada praktyczną wiedzę o ich funkcjach i instytucjach 

P7U_W P7S_WG 

P_W12 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz praktykę zarządzania ich 
zasobami 

P7U_W P7S_WK 

P_W13 zasady podejmowania działalności gospodarczej w różnych 
formach przy wykorzystaniu wiedzy praktycznej 
i teoretycznej z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych 

P7U_W P7S_WK 

P_W14 wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki 
pozyskiwania danych z baz i programów prawniczych 

P7U_W P7S_WG 

P_W15 praktyczne funkcjonowanie organów wymiaru 
sprawiedliwości  

P7U_W P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi Kod 
składnika 

opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

P_U01 wyjaśnić związki zachodzące pomiędzy systemem prawa a 
innymi systemami społecznymi 

P7U_U P7S_UW 

P_U02 porównywać system prawa polskiego z systemami innych 
państw 

P7U_U P7S_UW 

P_U03 przeanalizować ewolucję systemu prawa na przestrzeni 
dziejów 

P7U_U P7S_UW 

P_U04 wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do analizy 
konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym 

P7U_U P7S_UW 

P_U05 analizować, interpretować i klasyfikować konkretne stany 
faktyczne prowadzące do określonych konsekwencji 
prawnych dobierając przy tym krytycznie dane i metody 
analiz, a także formułując własne opinie 

P7U_U P7S_UW 

P_U06 planować, organizować i kierować pracą zespołu  P7U_U P7S_UO 

P_U07 formułować, weryfikować i opracowywać metodologicznie 
proste hipotezy badawcze 

P7U_U P7S_UW 

P_U08 prognozować i modelować złożone procesy społeczne, które 
obejmują zjawiska z różnych obszarów życia społecznego, 
wykorzystując w tym celu metody tworzenia, interpretacji 
i stosowania norm prawnych 

P7U_U P7S_UW 

P_U09 wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym, 
wykorzystując do tego celu technologie informacyjne 

P7U_U P7S_UW 

P_U10 sprawnie stosować przepisy prawa oraz rozwiązania 
proceduralne do konkretnych problemów, wykorzystując 
zdobytą wiedzę, rozszerzoną o krytyczną analizę jej 
skuteczności i przydatności 

P7U_U P7S_UW 

P_U11 łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin 
naukowych 

P7U_U P7S_UK 
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P_U12 identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają 
regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa 

P7U_U P7S_UW 

P_U13 przygotować pismo w procedurze sądowej lub prowadzonej 
przed organem administracji publicznej, w tym: 

pismo procesowe w postępowaniu cywilnym (np. pozew, 
apelacja, zażalenie), 

pismo procesowe w postępowaniu karnym (np. apelacja, 
zażalenie, kasacja), 

pismo procesowe w postępowaniu sądowo 
administracyjnym (np. skarga do WSA, skarga kasacyjna, 
zażalenie), 

pismo procesowe w postępowaniu administracyjnym (np. 
wniosek o wszczęcie postępowania, odwołanie, zażalenie) 

P7U_U P7S_UK 

P_U14 przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym 
(m.in. referat, przemówienie, prezentację multimedialną) 

P7U_U P7S_UK 

P_U15 posługiwać się obcym językiem prawniczym w mowie 
i piśmie (na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego) 

P7U_U P7S_UK 

P_U16 prawidłowo posługiwać się językiem prawniczym  
z wykorzystaniem terminologii właściwej dla poszczególnych 
gałęzi prawa 

P7U_U P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów 
do: 

Kod 
składnika 

opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

P_K01 wykorzystywania swej wiedzy i umiejętności uzyskanych 
w procesie kształcenia, systematycznego pogłębiania 
i aktualizowania swojej wiedzy prawniczej, inspirowania 
procesu uczenia się innych osób 

P7U_K P7S_KK 

P_K02 współdziałania z osobami będącymi i niebędącymi 
specjalistami w zakresie prawa 

P7U_K P7S_KO 

P_K03 właściwej organizacji swojej pracy, określania priorytetów 
służących do realizacji powierzonych zadań 

P7U_K P7S_KK 

P_K04 organizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego i wypełniania zobowiązań społecznych  

P7U_K P7S_KO 

P_K05 odpowiedzialnego pełnienia roli prawnika i przestrzegania 
oraz podtrzymywania etosu zawodowego  

P7U_K P7S_KR 

P_K06 przygotowania projektów społecznych uwzględniających ich 
aspekty prawne oraz skutki, jakie wywołują   

P7U_K P7S_KO 

P_K07 doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności, rozszerzania 
jej o wymiar interdyscyplinarny  

P7U_K P7S_KK 

P_K08 działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, 
przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią  

P7U_K P7S_KO 

P_K09 podejmowania pracy w instytucjach publicznych 
i niepublicznych i wykonywania także zawodów 
nieprawniczych  

P7U_K P7S_KR 
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IV. Plan studiów na kierunku Prawo  

 

PRZEDMIOTY  

PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 

Forma zaliczenia  

E- egzamin 

Zo –zaliczenie na 
ocenę 

Zal – zaliczenie 
bez oceny 

Liczba godzin E 

C 

T 

S 

Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Rok akademicki 2020/21 
Rok studiów 1_semestr 1 

 225 120 28 

Prawoznawstwo E/Zo 45 24 6 

Historia prawa E/Zo 45 24 6 

Łacińska terminologia prawnicza Zo 15 8 3 

Podstawy ekonomii E/Zo 30 16 5 

Technologie informacyjne (w tym obsługa 
prawniczych baz danych) 

Zo 30 16 2 

Logika Zo 30 16 4 

Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) Zo 30 16 2 

Rok akademicki 2020/21 
Rok studiów 1_semestr 2 

 255 138 32 

Prawo konstytucyjne E/Zo 60 32 7 

Prawo rzymskie E/Zo 30 16 5 

Ustrój organów ochrony prawnej Zo 30 16 4 

Zawody prawnicze Zo 15 10 2 

Wykładnia prawa Zo 15 8 2 

Prawo administracyjne I E/Zo 45 24 6 

Podstawy psychologii Zo 30 16 4 

Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) Zo 30 16 2 

Rok akademicki 2021/22 
Rok studiów 2_semestr 3 

 330 160 32 

Prawo administracyjne II E/Zo 45 24 6 

Prawo karne - część ogólna E/Zo 60 32 6 

Prawo cywilne - część ogólna E/Zo 60 32 6 

Prawa człowieka i ich ochrona Zo/Zo 30 16 4 

Prawo finansowe E/Zo 60 32 6 

Prawo ochrony środowiska  Zo 15 8 2 

Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) Zo 30 16 2 

Wychowanie fizyczne Zal 30 0 0 

Rok akademicki 2021/22 
Rok studiów 2_semestr 4 

 345 168 32 

Prawo karne - część szczegółowa  E/Zo 60 32 6 

Postępowanie administracyjne i sądowo-
administracyjne I 

E/Zo 60 32 6 

Prawo cywilne – rzeczowe E/Zo 60 32 6 

Prawo pracy  E/Zo 60 32 6 



8 

 

Prawo zabezpieczenia społecznego  Zo 15 8 2 

Podstawy organizacji i zarządzania Zo/Zo 30 16 4 

Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) Zo 30 16 2 

Wychowanie fizyczne Zal 30 0 0 

Rok akademicki 2022/23 
Rok studiów 3_semestr 5 

 285 152 29 

Postępowanie karne I  E/Zo 60 32 6 

Postępowanie administracyjne i sądowo-
administracyjne II 

E/Zo 60 32 6 

Prawo cywilne - zobowiązania   E/Zo 60 32 6 

Prawo międzynarodowe publiczne Zo 30 16 4 

Prawo handlowe E/Zo 45 24 5 

Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) E 30 16 2 

Rok akademicki 2022/23 
Rok studiów 3_semestr 6 

 465 360 34 

Postępowanie karne II E/Zo 60 32 6 

Prawo cywilne - rodzinne i spadkowe E/Zo 60 32 6 

Prawo Unii Europejskiej E 30 16 4 

Doktryny polityczno-prawne Zo 30 16 4 

Praktyka zawodowa - administracyjna Zal 240 240 9 

Przedmioty specjalnościowe: 

E/Zo 45 24 5 
Ochrona informacji i danych osobowych 
(PwFWS) 

Prawo konsumenta (OPPiK) 

Rok akademicki 2023/24 
Rok studiów 4_semestr 7 

 420 338 29 

Postępowanie cywilne I E/Zo 60 32 6 

Ochrona własności intelektualnej Zo 30 16 4 

Metodyka przygotowania pracy 
dyplomowej 

Zo 15 10 3 

Praktyka zawodowa - cywilistyczna Zal 240 240 9 

Przedmioty specjalnościowe: 

E/Zo 75 40 7 

Metodyka pracy organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości oraz obrońców i 
pełnomocników w sprawach karnych 
(PwFWS) 

Prawo przedsiębiorcy (OPPiK) 

Rok akademicki 2023/24 
Rok studiów 4_semestr 8 

 465 362 33 

Postępowanie cywilne II E/Zo 60 32 6 

Prawo gospodarcze publiczne  E/Zo 45 24 5 

Praktyka zawodowa - karnistyczna Zal 240 240 9 

Seminarium magisterskie Zo 30 16 3 

Przedmiot specjalnościowy: 
Metodyka rozstrzygania spraw karnych 
(PwFWS) 

E/Zo 75 40 7 

Przedmiot specjalnościowy: 
Prawo międzynarodowe prywatne 
(PwFWS)     

Zo 15 10 3 
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Przedmiot specjalnościowy: 
Prawo podatkowe (OPPiK) 

E/Zo 60 40 7 

Przedmiot specjalnościowy: 
Prawo karne skarbowe (OPPiK) 

Zo 30 10 3 

Rok akademicki 2024/25 
Rok studiów 5_semestr 9 

 420 336 32 

Prawo ochrony konkurencji Zo  30 16 4 

Prawo upadłościowe, naprawcze i 
restrukturyzacyjne 

Zo  15 8 3 

Przedmiot do wyboru Zo/Zo  45 24 5 

Praktyka zawodowa- gospodarcza Zal  240 240 9 

Seminarium magisterskie Zo  30 16 3 

Przedmiot specjalnościowy: 
Prawo karne wykonawcze (PwFWS) 

Zo 30 16 4 

Przedmiot specjalnościowy: 
Porozumienia procesowe w praktyce 
wymiaru sprawiedliwości (PwFWS)  

Zo 30 16 4 

Przedmiot specjalnościowy: 
Tworzenie umów cywilnoprawnych i 
gospodarczych (OPPiK) 

Zo 45 24 5 

Przedmiot specjalnościowy: 
Prawo bankowe (OPPiK) 

Zo 15 8 3 

Rok akademicki 2024/25 
Rok studiów 5_semestr 10 

 135 72 22 

Tworzenie i stosowanie prawa Zo  30 16 4 

Seminarium magisterskie Zo  30 16 8 

Przedmiot specjalnościowy: 
Metodyka rozstrzygania sporów cywilnych 
i gospodarczych (PwFWS), (OPPiK) 

Zo 45 24 5 

Przedmiot specjalnościowy: 
Symulacja rozpraw sądowych (PwFWS), 
(OPPiK) 

Zo 30 16 5 

Liczba godzin zajęć i punktów ECTS  3345 2206 303 
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