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UCZELNIA LUDZI Z PASJĄ

Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym. Specjalizujemy się w kształceniu spe-

cjalistów z zakresu prawa, kryminologii i kryminalistyki, cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 

Skupiamy się na rozwoju umiejętności pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wybranego zawodu 

lub dostania się na wymarzoną aplikację prawniczą: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną lub rad-

cowską.

Nasza kadra akademicka składa się z wykwalifikowanych praktyków, którzy poza niezbędną wiedzą, chęt-

nie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Organizowane przez nas staże i praktyki pozwalają stu-

dentom na zdobycie umiejętności praktycznych, co wiąże się ze skutecznym znalezieniem pracy zaraz po 

studiach. Wspieramy studentów w rozwoju osobistym, znajdowaniu pasji zawodowych oraz zgłębianiu in-

dywidualnych talentów. Oferujemy również możliwość poszerzania wiedzy, dzięki dodatkowym warsztatom, 

wykładom oraz wyjazdom studyjnym. Nasza Uczelnia znajduje się w samym centrum miasta, dzięki czemu 

studenci mają dogodny dojazd z każdej strony Wrocławia.



Program studiów prawniczych w Wyższej Szkole Prawa 

oparty jest na teoretycznej wiedzy prawniczej i  zdo-

bywaniu umiejętności praktycznych niezbędnych do 

podjęcia pracy w  zawodach prawniczych. Tego typu 

połączenie przekłada się na liczne sukcesy naszych 

studentów i  ich zdawalność na aplikacje prawnicze. 

Według dwóch niezależnych rankingów, przeprowa-

dzonych przez Dziennik Gazetę Prawną i Rzeczpospoli-

tą, nasza uczelnia znalazła się na 3. miejscu zdawalno-

ści na aplikacje w 2019 roku.

PRAWO

1.     Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości 

pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące rozstrzy-

gania spraw karnych, sporów cywilnych i udziału w postę-

powaniach mediacyjnych.

2.     Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów 

pozwala zdobyć wiedzę i  umiejętności umożliwiające 

świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów 

gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działal-

ność gospodarczą i spółek) oraz konsumentów.

W nadchodzącym roku akademickim kandydaci na studia 

prawnicze mogą zdecydować się na jedną z  dwóch spe-

cjalności: 

Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, w której studenci zdo- 

bywają gruntowną wiedzę teoretyczną i  praktyczną. 

Dzięki temu jako absolwenci doskonale odnajdują się   

w środowisku zawodowym.



BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

To kolejna specjalność na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne, która przygotowuje studentów do prac                      

w  Policji, Służbach Specjalnych i  organizacjach poza-

rządowych. Studenci tej specjalności poznają dodatkowo 

podstawy programowania, w związku z czym swoją wie-

dzę mogą wykorzystać w instytucjach związanych z bez-

pieczeństwem IT, jak i w firmach softwarowych.

Specjalność realizowana jest w obrębie kierunku Bezpie-

czeństwo wewnętrzne, a  jej studenci przygotowywani są 

do pracy w Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centrach Zarządzania Kryzysowego i  instytucjach od-

powiedzialnych za bezpieczeństwo.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne                                   

o specjalności kryminologia i kryminalistyka przygotowu-

ją studentów do przyszłej pracy w pionach operacyjnych, 

dochodzeniowo-śledczych organów ścigania oraz insty-

tucjach ds. bezpieczeństwa publicznego. Zdobędziesz 

niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakre-

su teorii przestępstw, a  także skutecznych metod walki  

z  nimi oraz praktyczne umiejętności z  zakresu specjali-

stycznych badań kryminalistycznych.

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

To jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do 

zagrożeń i  przeciwdziałań wobec nich, występujących 

wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wyso-

kiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest 

istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.       

W  Wyższej Szkole Prawa zajęcia na kierunku bezpie-

czeństwo wewnętrzne realizowane są w ramach trzech 

specjalności.



Studenci Wyższej Szkoły Prawa mogą liczyć na wsparcie 

grupy doradców zawodowych. Współpraca z  nimi obej-

muje definiowanie celów i planów zawodowych, nazy-

wanie talentów, kompetencji i  umiejętności, pisanie CV, 

zakładanie profilu na portalu LinkedIn oraz trening roz-

mowy rekrutacyjnej. Dzięki tym umiejętnościom nasi stu-

denci z powodzeniem znajdują pracę zawodową jeszcze 

w trakcie studiów!

Stawiając na profil praktyczny oferujemy naszym stu- 

dentom szeroki wybór praktyk oraz płatnych staży. Dzięki 

temu każdy student zdobywa co najmniej półroczne do-

świadczenie zawodowe. Współpracujemy z sądami, kan-

celariami i  instytucjami zajmującymi się szeroko poję-

tym bezpieczeństwem wewnętrznym.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Dzięki bogatej ofercie praktyk i  płatnych staży, nasi                 

studenci mają szansę zdobyć praktyczne umiejętności, 

które doskonale sprawdzą się w przyszłej pracy zawodo-

wej w sądzie, polskich i międzynarodowych korporacjach, 

jednostkach urzędowych czy – tak jak w  przypadku stu-

dentów kryminologii i  kryminalistyki lub cyberbezpie-

czeństwa – w  służbach mundurowych. Odbyte w  trakcie 

studiów praktyki i staże, pozwalają naszym absolwentom 

doskonale odnaleźć się w  przyszłej pracy, którą wielu 

z nich rozpoczyna już w trakcie studiów.

DORADZTWO ZAWODOWE



KOŁA NAUKOWE 
ORGANIZACJE STUDENCKIE

Na naszej uczelni działają koła naukowe i organizacje 

studenckie. W spotkaniach udział biorą nie tylko stu-

denci, ale także eksperci, którzy podczas wspólnych 

dyskusji chętnie dzielą się swoim doświadczeniem za-

wodowym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą 

poznać istotę i  specyfikę zawodów, które przyjdzie 

im wykonywać po ukończeniu studiów.

Celem koła jest rozpowszechnianie wiedzy prawniczej 

ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę prawa 

karnego i  dziedzin mu pokrewnych. Koło Nauk Penal-

nych „Liberum” współdziała z  instytucjami i  osobami 

specjalizującymi się w  analizie informacji z  zakresu pra-

wa karnego, w  szczególnościi: kryminologii, penologii, 

wiktymologii, penitencjarystyki, polityki kryminalnej,  

kryminalistyki, medycyny i psychiatrii sądowej.

KOŁO NAUKOWE ‚‚PACTUM”

KOŁO NAUK PENALNYCH „LIBERUM”

Koło naukowe „LABORA” jest najnowszym kołem nauko-

wym w WSP. Celem jego działalności jest rozpowszech-

nianie i rozwój wiedzy praktycznej z zakresu prawa pra-

cy oraz ogólnie pojęte propagowanie wiedzy o  prawach                      

i obowiązkach pracowników oraz pracodawców. Wszy-

scy studenci Prawa, którzy chcieliby się w  przyszłości       

specjalizować w prawie pracy, mogą w ramach koła po-

szerzać swoją wiedzę i umiejętności pod okiem opiekuna, 

doświadczonego praktyka w tej dziedzinie.

KOŁO NAUKOWE
PRAWA PRACY „LABORA”

Studenci spotykają się z wyjątkowymi gośćmi. Wielu z 

nich to bardzo znane autorytety, jak Sędzia Anna Maria 

Wesołowska czy Profesor Jan Miodek. Co roku organi-

zowane są certyfikowane warsztaty pisania pism pro-

cesowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem 

wśród studentów. Dodatkowo koło jest współorgani-

zatorem Konkursu Krasomówczego oraz konferencji 

organizowanych przez Uczelnię.



Samorząd studencki wspiera i  jednoczy społeczność stu-

dencką Wyższej Szkoły Prawa. Jest współorganizatorem 

przedsięwzięć, które pozwalają studentom lepiej się po-

znać. Są to m. in. spotkania mikołajkowe, juwenalia czy 

Bal Studenta. Samorząd reprezentuje również interesy 

studentów w kontaktach z Władzami Uczelni i ma realny 

wpływ na programy studiów. Samorząd  studencki wyła-

niany jest w wyniku wyborów.

SAMORZĄD STUDENCKI

Z  myślą o  studentach prawa uczelnia proponuje udział 

w dodatkowych warsztatach i dyskusjach, dzięki którym 

mogą poszerzyć swoją wiedzę i  umiejętności z  zakresu 

prawa cywilnego, prawa handlowego czy prawa finan-

sowego. Zajęcia przygotowywane są w oparciu o zaintere-

sowanie uczestników Kliniki.

KLINIKA PRAWA

Spotykając się w małych grupach można pogłębiać swoje 

zainteresowania w tematach związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, handlem międzynarodowym 

lub podpisywaniem umów cywilno-prawnych. Uczestni-

cy spotkań nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, ale 

także zdobywają cenione na rynku pracy umiejętności.

Organizacja studencka „CRIME” zrzesza wszystkich 

miłośników kryminalistyki. Studenci inicjują cie-

kawe wydarzenia, zarażają innych swoją pasją oraz 

poszerzają swoją wiedzę z  zakresu kryminalistyki  

w ciekawy i praktyczny sposób.

ORGANIZACJA STUDENCKA „CRIME”



Oferujemy dobrze funkcjonujący system wspomagania   

finansowego studentów, którzy wyróżniają się bardzo 

dobrymi wynikami w nauce, aktywnie działają na rzecz 

uczelni lub mają trudną sytuacją materialną.

Kandydaci mogą ponadto korzystać z  promocji, a  stu-

denci angażujący się w  życie szkoły mają szansę ubiega-

nia się o  bonifikaty stanowiące obniżenie kosztów cze-

snego. Dodatkowo studenci mogę skorzystać z kredytów  

studenckich przyznawanych na preferencyjnych warun-

kach przez instytucje zewnętrzne. Wykorzystanie tych 

możliwości umożliwi obniżenie kosztów studiowania, 

a często nawet całkowite pokrycie opłat czesnego!

WSPARCIE FINANSOWE

Profil zbiorów zgromadzonych w naszej bibliotece  zgodny 

jest z  realizowanym na uczelni programem kształcenia,  

dezyderatami osób prowadzących poszczególne przed-

mioty oraz potrzebami zgłaszanymi przez studentów.  

Zasoby biblioteczne są gromadzone, katalogowane  

i  wypożyczane za pośrednictwem programu bibliotecz-

nego KOHA, przeznaczonego do obsługi bibliotek uczel-

nianych. Informacje o zbiorach prezentowane są wyłącznie  

w  katalogu elektronicznym, dostępnym online,  

z  możliwością zamawiania i  rezerwowania książek  

również online.

BIBLIOTEKA

Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią dostosowaną do  

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadamy windę, 

korytarze oraz sale umożliwiające przemieszczanie się na  

wózku inwalidzkim. Dbamy również o  likwidację barier  

kulturowych i pełną tolerancję. Jesteśmy otwarci na zmia-

nę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry  

uczelni z  zakresu niepełnosprawności.  Studen-

ci z  niepełnosprawnościami mogą skorzystać  

z  pomocy Pełnomocnika Rektora ds. osób z  niepełno-

sprawnościami.

WSPARCIE OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI



Studenci Wyższej Szkoły Prawa część studiów mogą zre-

alizować za granicą w partnerskich Uczelniach w ramach 

programu Erasmus+.

ERASMUS +

EGZAMIN TOLES

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest Centrum Eg-

zaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES. Egza-

min TOLES (Test of Legal English Skills) jest między-

narodowym egzaminem sprawdzającym znajomość  

języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez  

instytut Global Legal English – organizację członkowską 

Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników 

w Anglii i Walii.

Egzamin przeznaczony jest dla praktykujących prawników, 

aplikantów i  studentów prawa zainteresowanych zdoby-

ciem certyfikatu, który jest rozpoznawalny w  międzyna-

rodowym środowisku prawniczym i  stanowi potwierdze-

nie nabycia praktycznych umiejętności z  zakresu legal  

English.

Program umożliwia naukę na zagranicznych uczelniach, 

a  także udział w  praktykach zawodowych w  instytu-

cjach w całej Europie. Wyższa Szkoła Prawa współpracuje                             

z      Uniwersytetem w Budapeszcie, Uniwersytetem w Sas-

sari (Sardynia, Włochy), Uniwersytetem w Bayburt (Turcja), 

Universidad Castilla-La Mancha w Toledo (Hiszpania), Uni-

versidad de Santiago de Compostela (Hiszpania).



O  przyjęcie do Wyższej Szkoły Prawa ubiegać mogą się 

absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy zdali                   

egzamin dojrzałości. Osoby ubiegające się o przyjęcie do 

naszej uczelni muszą zarejestrować się w  Internetowym 

Rejestrze Kandydatów (IRK), który znajduję się na stronie 

internetowej uczelni.

Kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie IRK zobo-

wiązani są do dostarczenia dokumentów (ankieta osobo-

wa, podanie, umowa, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej, 

świadectwo maturalne oraz akt ślubowania).

Dokumenty można złożyć osobiście w  siedzibie uczelni, 

w biurze rekrutacji lub przesłać pocztą lub kurierem z do-

piskiem „Biuro Rekrutacji” na adres:   

Wyższa Szkoła Prawa

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

ZASADY REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Prawa 

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław



WARUNKI PRZYJĘCIA 
NA STUDIA: 

posiadanie świadectwa 
dojrzałości,

zarejestrowanie się            
w internetowym syste-
mie rekrutacji WSP,

złożenie kompletu 
dokumentów.

wniesienie opłaty 
rekrutacyjnej,

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

Biuro Rekrutacji 

pok. 115, 1 piętro

71-71-88-111

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl 

www.prawowroclaw.edu.pl
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