
 

UCHWAŁA Nr 23/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia niestacjonarnych (zaocznych)  
studiów drugiego stopnia na kierunku prawo 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii 2,5-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia na kierunku prawo. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo - studia drugiego stopnia, profil 
ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych - zawiera załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Ustala się zasady rekrutacji na 2,5-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego 

stopnia na kierunku prawo w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 w brzmieniu: 
 
„O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych dowolnego 

kierunku studiów. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie testu kompetencji. Test 
kompetencji ma na celu sprawdzenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do 
kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia prawa. Kandydat powinien 
charakteryzować się w szczególności: zdolnością krytycznej analizy informacji i umiejętnością 
ich syntetyzowania; zdolnością dostrzegania powiązań między różnymi zjawiskami społecznymi 
oraz prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętnością 
podejmowania decyzji, w tym wymagających wyważenia różnych racji; umiejętnością 
stosowania rozbudowanych wnioskowań, spójnej argumentacji, definiowania istoty badanych 
zjawisk i procesów. Do zaliczenia przez kandydata testu kompetencji wymagane jest uzyskanie 
minimum 50% poprawnych odpowiedzi. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zdali test, 
przekroczy limit miejsc na kierunku, kandydaci przyjmowani będę według kolejności na liście 
rankingowej.” 

 
§ 4. Tracą moc: 

1) uchwała Nr 7/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.  
w sprawie utworzenia niestacjonarnych (zaocznych) studiów drugiego stopnia na 
kierunku prawo; 

2) uchwała Nr 15/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia niestacjonarnych (zaocznych) studiów 
drugiego stopnia na kierunku prawo. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 23/2013  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 lutego 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Nazwa kierunku studiów: prawo 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych  
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

prawo absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Rozumie charakter nauk prawnych, ich specyfikę 
przedmiotową i metodologiczną oraz ich miejsce w systemie 
nauk prawnych. 

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W02 Rozumie istotę prawa i jego funkcje, zna strukturę systemu 
prawnego, reguły ustalania treści i stosowania norm prawnych 
oraz zasady rozumowań prawniczych. 

S2A_W02 
S2A_W06 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W03 Ma wiedzę o historycznej ewolucji ustroju państwa, systemu i 
instytucji prawa oraz jego źródeł. 

S2A_W05 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W04 Ma wiedzę o prawie konstytucyjnym i międzynarodowym, w 
tym europejskim. 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W05 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W05 Ma szczegółową wiedzę o stosunkach prawnych prawa 
prywatnego, podmiotach prawa prywatnego oraz o różnych 
rodzajach postępowań w sprawach cywilnych. 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W07 

K_W06 Ma szczegółową wiedzę o warunkach ponoszenia 
odpowiedzialności karnej, rodzajach sankcji karnych, oraz 
różnych rodzajach postępowań w sprawach karnych. 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W07 

K_W07 Ma szczegółową wiedzę o strukturach administracji publicznej, 
stosunkach administracyjnoprawnych, zasadach prowadzenia 
postępowania administracyjnego i sądowej kontroli 
administracji publicznej. 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W07 

K_W08 Ma wiedzę na temat stosunków prawnych prawa finansów 
publicznych oraz różnych rodzajów postępowań w sprawach 
finansów publicznych. 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W07 
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K_W09 Ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa 
socjalnego. 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W07 
S2A_W11 

K_W10 Ma wiedzę na temat wybranych nauk pomocniczych dla 
stosowania prawa. 

S2A_W04 
S2A_W07 

K_W11 Ma wiedzę o pojęciach oraz teoriach ekonomicznych i 
prawnych wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki 
rynkowej. 

S2A_W02 
S2A_W06 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W12 Zna informatykę prawniczą. S2A_W06 

K_W13 Zna typy praw własności intelektualnej, zasady ich nabywania i 
ochrony. 

S2A_W05 
S2A_W10 

K_W14 Zna stosunki prawne rządzące działalnością gospodarczą. S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W07 
S2A_W11 

K_W15 Zna etykę zawodów prawniczych. S2A_W05 
S2A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz 
prawniczym, z wykorzystaniem elementów łacińskiej 
terminologii prawniczej. 

S2A_U06 
S2A_U09 
S2A_U10 

K_U02 Sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane 
argumentacją przy zastosowaniu zaawansowanej argumentacji 
prawniczej i rozumowań prawniczych. 

S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U07 
S2A_U09 
S2A_U10 

K_U03 Rozwiązuje problemy (kazusy) wymagające zastosowania 
szczegółowej wiedzy prawniczej i interdyscyplinarnej. 

S2A_U04 
S2A_U05 
S2A_U07 

K_U04 Refleksyjnie odnosi się do własnych działań i wytworów, 
samodzielnie podejmując i uzasadniając decyzje, z 
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zasad etycznego 
postępowania. 

S2A_U05 
S2A_U06 

K_U05 Identyfikuje źródła prawa oraz kolizje między porządkami 
prawnymi. 

S2A_U05 

K_U06 Wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki 
prawniczej i teorii prawa, informacje zgromadzone w bazach 
danych oraz wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, 
krytycznie dobierając metody analizy i formułując własne 
opinie. 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U09 
S2A_U10 

K_U07 Rozróżnia podejścia badawcze do prawa. S2A_U03 
S2A_U08 
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K_U08 Formułuje wnioski de lege lata i de lege ferenda. S2A_U04 
S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U08 

K_U09 Dostrzega wielowymiarowe związki między zjawiskami 
prawnymi oraz innymi zjawiskami  kulturowymi i społecznymi, 
potrafiąc scharakteryzować ich genezę i dynamikę. 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U08 

K_U10 Posługuje się co najmniej jednym językiem obcym z 
uwzględnieniem języka specjalistycznego. 

S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz 
ustawicznego samodzielnego i krytycznego uzupełniana 
wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. 

S2A_K01 
S2A_K06 

K_K02 Jest zdolny do inspirowania i organizowania pracy własnej i 
innych oraz do działania w sposób przedsiębiorczy, 
współdziałania i pracy w grupie na etapie tworzenia i 
stosowania prawa. 

S2A_K01 
S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K07 

K_K03 Jest zdolny do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, w 
tym dotyczących priorytetów własnej działalności, ich skutków 
prawnych, moralnych i społecznych oraz kwestii związanych z 
ponoszeniem w tym zakresie odpowiedzialności. 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K04 

K_K04 Ma świadomość pełnionych ról społecznych w ramach 
tradycyjnych zawodów prawniczych, w tym zasad etycznego 
postępowania i działalności pro bono. 

S2A_K02 
S2A_K04 

K_K05 Jasno i precyzyjnie potrafi przedstawiać otoczeniu złożone 
kwestie prawne, w tym osobom niebędącym prawnikami. 

S2A_K02 
S2A_K04 

K_K06 Ma świadomość roli arbitra, mediatora i negocjatora w sytuacji 
pozasądowego rozstrzygania  sporów prawnych, społecznych i 
politycznych. 

S2A_K02 
S2A_K03 
S2A_K04 
S2A_K05 

K_K07 Jest wrażliwy na problemy społeczne, etyczne, ekonomiczne i 
polityczne oraz dostrzega ich wieloaspektowe powiązania z 
prawem. 

S2A_K04 
S2A_K05 
S2A_K06 

K_K08 Jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy 
rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych z 
wykorzystaniem specjalistycznych umiejętności i wiedzy z 
dziedziny prawa. 

S2A_K04 

K_K09 Jest wrażliwy na potrzebę zachowania dziedzictwa prawnego. S2A_K04 
S2A_K06 

 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 


