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AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE 

PROGRAM STUDIÓW 
 

ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘCIA CYKLU KSZTAŁCENIA: 2019/2020 
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 
Nazwa kierunku studiów PRAWO 
Dziedzina nauki Nauki społeczne 
Dyscyplina wiodąca Nauki prawne 
Poziom studiów Studia jednolite magisterskie 
Profil studiów Ogólnoakademicki 
Forma prowadzenia studiów Stacjonarne i niestacjonarne 
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 
Liczba semestrów studiów 10 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów  
 

300 
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

 
 

293 

Łączna liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) 7508/7504 
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 

(stacjonarne/niestacjonarne) 
 

2883/1806 
 

Łączny wymiar praktyk zawodowych 
3 miesiące 
100 godz. 
4 ECTS 

 
Kierunek studiów prawo w ramach studiów jednolitych magisterskich został 

przyporządkowany do pięciu następujących dyscyplin naukowych z dziedziny nauk 
społecznych: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i 
jakości, ekonomia i finanse, psychologia oraz do jednej dyscypliny z dziedziny nauk 
humanistycznych: filozofia. 
 

• Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku: 

 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

Liczba 
Procentowy udział w ogólnej 

liczbie ECTS 

Nauki prawne 245 81,67% 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

• Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów 

ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do 

ukończenia studiów na kierunku: 

 

Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

Liczba 
Procentowy udział w ogólnej 

liczbie ECTS 
Nauki o polityce i administracji 33 11,00% 
Nauki o zarządzaniu i jakości 8 2,67% 
Ekonomia i finanse 5 1,67% 
Psychologia 5 1,67% 
Filozofia (nauki humanistyczne) 4 1,33% 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Efekty uczenia się uwzględniają uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 

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

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo uzyskuje kwalifikację 

pełną na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
 

WYKAZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol Opis efektów uczenia się dla kierunku 

Odniesienie do ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia 

się 

Uniwersalna 

charakterystyka 

poziomów 

Charakterystyka 

II stopnia 

WIEDZA 

Pr_WG01 

Absolwent posiada pogłębioną wiedzą o faktach, obiektach, 

zjawiskach oraz miejscu i znaczeniu nauk społecznych, w tym 

nauk prawnych, a także o złożonych zależnościach między 

naukami prawnymi a innymi naukami 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG02 

Absolwent posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 

wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucji społecznych, 

w tym pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i 

instytucji demokratycznego państwa prawa, podmiotów 

P7U_W P7S_WG 
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występujących w obrocie prawnym 

Pr_WG03 

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę o regulowanych 

prawem relacjach między strukturami i instytucjami w wybranych 

kręgach kulturowych 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG04 

Absolwent ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego roli jako 

twórcy kultury, pogłębioną o rolę w procesie stanowienia i 

stosowania prawa oraz innych procesów normatywnych 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG05 

Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat głównych teorii i 

tendencji rozwojowych w zakresie nauk prawnych w Polsce, Unii 

Europejskiej, Europie i na świecie 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG06 

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady 

metodologii oraz instrumenty stosowane w ramach badań 

związanych z naukami społecznymi, w tym z naukami prawnymi 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG07 

Absolwent zna i rozumie kluczowe zagadnienia, instytucje i 

instrumenty prawne dotyczące poszczególnych dziedzin prawa w 

wybranym przez siebie programie i specjalizacji 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG08 

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki człowieka i 

obywatela jako podmiotu struktur społecznych oraz ochrony w 

systemie krajowym i międzynarodowym 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG09 

Absolwent ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w organizacji 

państwowej, strukturach międzynarodowych jak i 

ponadnarodowych 

P7U_W P7S_WG 

Pr_WG10 
Absolwent zna i rozumie fakty, zjawiska społeczne, wydarzenia i 

procesy prawne zaistniałe w świecie 
P7U_W P7S_WG 

Pr_WK01 

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w zakresie regulacji 

prawnych związanych z ochroną własności przemysłowej, 

zarządzaniem własności intelektualnej i prawa autorskiego 

P7U_W P7S_WK 

Pr_WK02 

Absolwent zna zasady tworzenia, rozwoju różnych form 

indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z 

zakresu prawa 

P7U_W P7S_WK 

Pr_WK03 

Absolwent zna i rozumie kontekst uwarunkowań historyczno-

filozoficzno-prawnych i fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji, integracji i globalizacji 

P7U_W P7S_WK 
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Pr_WK04 

Absolwent zna i rozumie uwarunkowania i skutki postępu 

technologicznego i informatycznego wpływające na nowe 

segmenty rynku prawniczego 

P7U_W P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

Pr_UK01 

Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin 

nauk prawnych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK 

Pr_UK02 

Absolwent posiada pogłębioną umiejętność sporządzania w 

języku polskim i wjęzyku obcym pism w postępowaniu 

administracyjnym isądowo-administracyjnym, w postępowaniu 

cywilnym, karnym, międzynarodowym i w innych 

postępowaniach oraz ich właściwych uzasadnień 

P7U_U P7S_UK 

Pr_UK03 

Absolwent posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

ustnych i pisemnych wystąpień zarówno w języku polskim jak i 

wybranym języku obcym dot.zagadnień z zakresu gałęzi prawa 

przy wykorzystaniu ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł 

również w kręgu osób niezajmujących się zawodowo prawem 

P7U_U P7S_UK 

Pr_UK04 

Absolwent potrafi prezentować swoje poglądy, stanowisko 

klienta, a także prowadzić dialog i dyskurs ze specjalistami z 

zakresu nauk prawnych 

P7U_U P7S_UK 

Pr_UK05 

Absolwent potrafi organizować i prowadzić debaty oraz 

wykorzystywać alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów 

i sporów (w szczególności mediacji, negocjacji i arbitrażu) 

P7U_U P7S_UK 

Pr_UO01 

Absolwent potrafi kierować pracą zespołu badawczego lub 

twórczego poprzezuczestnictwo w symulacjach rozpraw 

sądowych, rozwiązywanie zagadnień prawnych w Klinice Prawa 

P7U_U P7S_UO 

Pr_UO02 
Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować rolę lidera w zespołach 
P7U_U P7S_UO 

Pr_UU01 
Absolwent potrafi aktualizować wiedzę prawniczą w zakresie 

wybranych gałęzi prawa i specjalności 
P7U_U P7S_UU 

Pr_UU02 

Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 

zakresie 

P7U_U P7S_UU 

Pr_UW01 
Absolwent potrafi twórczo interpretować i wyjaśniać zjawiska 

społeczne oraz konkretne sytuacje prawne 
P7U_U P7S_UW 
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Pr_UW02 

Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną z 

zakresu poszczególnych dogmatyk prawa do opisu, analizy, oceny 

i prezentacji przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społeczno-

prawnych, formułując opinie, dokonując oceny, krytycznej 

analizy i syntezy 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW03 

Absolwent potrafi prognozować i modelować złożone procesy 

społeczno-prawne istotne z punktu widzenia poszczególnych 

dogmatyk prawa wykorzystując metody badawcze i techniki 

stosowane w naukach prawnych 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW04 

Absolwent sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i 

regułami prawnymi, etycznymi, zawodowymi w celu 

rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów 

wchodzących w zakres poszczególnych dogmatyk prawa 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW05 

Absolwent potrafi korzystać w sposób prawidłowy ze źródeł 

wiedzy prawniczej i prawnej, w tym z zaawansowanych technik 

informaycyjno-komunikacyjnych 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW06 

Absolwent umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę filozoficzną, 

dogmatyczną, praktyczną do rozstrzygania dylematów prawnych, 

moralnych występujących w pracy zawodowej stosując zasady 

etyki 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW07 

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy w 

działalności zawodowej przystosowując istniejące lub 

opracowując nowe metody i narzędzia, przy zastosowaniu 

prawidłowych zasad wykładni prawa, reguł logicznego 

wnioskowania, argumentacji i uzasadniania przy wykorzystaniu 

kompetencji komunikacyjnych 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW08 

Absolwent w podjętych badaniach potrafi formułować problemy 

badawcze i testować hipotezy związane z prostymi problemami 

badawczymi 

P7U_U P7S_UW 

Pr_UW09 

Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania pogłębionej 

analizy zjawisk społeczno-prawnych i wyprowadzania z analizy 

stosownych wniosków przy zastosowaniu adekwatnych metod 

badawczych 

P7U_U P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Pr_KK01 
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny treści aktów 

normatywnych oraz aktów stosowania prawa 
P7U_K P7S_KK 
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Pr_KK02 

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów społeczno-prawnych praktycznych i 

poznawczych oraz zasięgania opinii ekspertów przy 

rozwiązywaniu trudnych problemów społeczno-prawnych 

P7U_K P7S_KK 

Pr_KO01 

Absolwent prezentuje postawę odpowiedzialności wynikającą z 

zobowiązań społecznych i podjętych działań na rzecz interesu 

społecznego 

P7U_K P7S_KO 

Pr_KO02 

Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w 

niej różne role przyjmując odpowiedzialność za podjęte zadanie i 

efekty pracy 

P7U_K P7S_KO 

Pr_KO03 

Absolwent jest gotów inspirować, współorganizować i 

współuczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, w 

tym politycznych, obywatelskich, gospodarczych przy podejściu 

wieloaspektowym (prawnym, politycznym, 

socjologicznym,psychologicznym, aksjologicznym) przewidując 

wielokierunkowe skutki swoich działań i wypełniać zobowiązania 

społeczne 

P7U_K P7S_KO 

Pr_KO04 
Absolwent jest gotów inicjować działania na rzecz interesu 

publicznego 
P7U_K P7S_KO 

Pr_KO05 Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego myślenia i działania P7U_K P7S_KO 

Pr_KR01 

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli 

prawnika z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodowego 

P7U_K P7S_KR 

Pr_KR02 
Absolwent jest gotów do czynnego kształtowania etosu zawodu 

prawnika poprzez udział w formacji zawodowej 
P7U_K P7S_KR 

Pr_KR03 

Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad w 

życiu zawodowym 

P7U_K P7S_KR 
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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW 
 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO  

I W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH 

Semestr 
studiów 

Nazwa przedmiotu ECTS Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych ogółem 

stacjonarne niestacjonarne 

2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Język angielski 14 144 96 

2, 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 60 0 

1 BHP 0 8 4 

1 Umiejętności akademickie 2 15 8 

1 Wprowadzenie do filozofii 4 30 16 

1 Podstawy komunikacji społecznej 4 30 16 

1 Nauka o państwie, prawie i polityce 5 30 24 

1 Wprowadzenie do psychologii 5 30 24 

1 Teoria organizacji i zarządzania 5 30 24 

1 Podstawy ekonomii 5 30 24 

RAZEM 44 407 236 

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA MIĘDZYKIERUNKOWEGO 

Semestr 
studiów 

Nazwa przedmiotu ECTS Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych ogółem 

stacjonarne niestacjonarne 

2 Metodologia badań w naukach 

społecznych 

4 24 16 

2 Wstęp do prawoznawstwa 5 60 40 

2 Prawo konstytucyjne i ustrój 

polityczny RP 

5 60 40 

2 Logika 4 30 24 

2 Administracja publiczna 4 30 24 

2 Podstawy prawa gospodarczego 3 30 16 

2 Zarządzanie projektami 3 24 16 

RAZEM 28 258 176 
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PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 

Semestr 
studiów 

Nazwa przedmiotu ECTS Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych ogółem 

stacjonarne niestacjonarne 

3 Prawo karne I 6 60 40 

3 Prawo administracyjne I 5 60 40 

3 Prawo cywilne (część ogólna) i 

prawo rodzinne I 

6 60 40 

3 Prawo międzynarodowe publiczne 5 40 32 

3 Historia ustroju i prawa polskiego 4 30 24 

3 Systemy ustrojowe współczesnych 

państw 

2 24 16 

4 Prawo karne II 5 60 32 

4 Prawo administracyjne II 5 46 32 

4 Prawo cywilne (część ogólna) i 

prawo rodzinne II 

5 60 32 

4 Prawo pracy 5 46 32 

4 Zagrożenie terroryzmem i 

bezpieczeństwo świata 

5 46 30 

4 Zasady prowadzenia kontroli w 

jednostkach administracyjnych 

przez NIK 

3 30 24 

5 Postępowanie cywilne I 4 46 40 

5 Postępowanie administracyjne I 3 40 32 

5 Prawo cywilne (prawo rzeczowe i 

spadkowe) 

4 46 40 

5 Prawo Unii Europejskiej I 5 60 40 

5 Prawo karne wykonawcze 4 40 32 

5 Zajęcia do wyboru – 2 przedmioty 

spośród: 
a) Prawo rzymskie 

b) Wstęp do prawa ukraińskiego 

c) Wstęp do prawa angielskiego 

8 48 32 

6 Postępowanie cywilne II 4 46 40 

6 Postępowanie administracyjne II 

 

4 46 40 

6 Prawo cywilne (zobowiązania) 4 46 40 

6 Prawo Unii Europejskiej II 4 60 40 

6 Międzynarodowy system ochrony 

praw człowieka 

4 60 40 

6 Zajęcia do wyboru (2 przedmioty) 

spośród: 
a) Socjologia prawa 

b) Prawne uwarunkowania rynku 

energii 

c) Podstawy legislacji 

8 48 32 

7 Prawo handlowe 3 46 40 

7 Prawo gospodarcze publiczne 3 40 32 

7 Postępowanie karne 3 60 40 

7 Prawo ubezpieczeń społecznych 3 40 32 
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7 Klinika prawa I 3 60 32 

7 Zajęcia do wyboru (2 przedmioty) 

spośród: 
a) Kryminologia i wiktymologia 

b) Kryminalistyka 

c) Oddziaływania resocjalizacyjne 

wobec skazanych 

6 48 32 

8 Prawo finansowe 4 46 40 

8 Prawo podatkowe 6 60 40 

8 Prawo międzynarodowe prywatne 4 24 16 

8 Klinika prawa II 3 60 40 

8 Zajęcia do wyboru (2 przedmioty) 

spośród: 
a) Międzynarodowe prawo karne 

b) Etyka i bioetyka 

c) Alternatywne formy 

rozwiązywania sporów prawnych 

d) Prawo bankowe 

8 48 32 

9 Wykładnia i argumentacja prawna 4 46 32 

9 Rola dyscyplin historyczno–

prawnych i stosowane w nich 

metody badawcze 

3 24 16 

9 Klinika prawa III 3 46 32 

9 Zajęcia do wyboru (2 przedmioty) 

spośród: 
a) Technika legislacji 

b) Łacińska terminologia prawnicza 

c) Prawo ochrony informacji 

8 48 32 

9, 10 Moduł specjalnościowy 10 100 60 

10 Teoria i filozofia prawa 5 60 40 

10 Klinika prawa IV 2 46 32 

10 Zajęcia do wyboru (2 przedmioty) 8 48 32 

7, 8, 9, 

10 

Seminarium magisterskie 20 120 96 

RAZEM 221 2218 1570 

9, 10 Praktyki zawodowe 4 100 100 

10 Praca dyplomowa (praca własna) 3 75 75 

 

 
 


