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Studia wyższe 

na kierunku 
PRAWO 

Obszar/ 

obszary 
kształcenia/ 

dyscyplina  

nauki społeczne/ 

prawo 

 

Forma 
prowadzenia 

studia  STACJONARNE 

Profil p r a k t y c z n y  

Stopień jednolite magisterskie 

 
 

Specjalność/ 

Specjalizacja 

 

Punkty ECTS 300 

Czas realizacji 
 

5 lat (10 semestrów) 

Uzyskiwany 
tytuł zawodowy 

magister 

Warunki 
przyjęcia 
na studia 

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku Prawo jest posiadanie świadectwa dojrzałości 

oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.  

 Kryteria kwalifikacyjne na studia stacjonarne:  

1. Nowa matura – wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części 

pisemnej (poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz  historii w części pisemnej 

(poziom podstawowy lub rozszerzony) lub wiedzy o społeczeństwie, przy czym 

wynik z poziomu rozszerzonego zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na 
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liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy 

nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym 

lub rozszerzonym, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego zostanie 

przemnożony przez współczynnik 1,5. W kryterium tym uwzględnia się przedmiot 

z wynikiem  korzystniejszym  dla kandydata.  

2. Stara matura – konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka 

polskiego oraz historii. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu 

dojrzałości z historii decydować będą – w kolejności- oceny egzaminu 

maturalnego z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia. W przypadku 

uzyskania przez kandydatów równej średniej ocen, o kolejności na liście 

kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu 

dojrzałości z języka obcego nowożytnego.  

 

 

Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 

obszarowych 
(Y2A_W01) 

WIEDZA 

K_W01 
Posiada szczegółową wiedzę o charakterze nauk o prawie, oraz ich 

miejscu i znaczeniu w systemie innych nauk, w tym nauk społecznych. 
S2P_W01 

K_W02 

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ogólnych dyscyplin prawniczych, 

historii prawa, jego źródeł i założeń doktrynalnych oraz instytucji 

ustrojowych i prawnych. 

S2P_W01 

S2P_W02 

S2P_W03 

K_W03 

Zna terminologię z zakresu nauk o prawie i innych nauk pomocnych 

dla stosowania prawa, potrafi zastosować poznaną terminologię do 

teoretycznego opisu zjawisk. 

S2P_W01 

S2P_W02 

K_W04 
Posiada rozszerzoną wiedzę o metodologii badań stosowanej na 

gruncie nauk o prawie. 

S2P_W01 

S2P_W06 

K_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę o systemie i organach władzy publicznej w 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wiedzę dotyczącą ich historycznej 

ewolucji, zagadnień ustrojowych i kompetencyjnych, na tle rozwiązań 

występujących w innych państwach demokratycznych. 

S2P_W02 

S2P_W03 

S2P_W04 

K_W06 

Wykazuje pogłębioną znajomość w zakresie organizacji, kompetencji i 

procedur działania organów władzy publicznej w Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

S2P_W02 

S2P_W03 

K_W07 

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu propedeutyki prawa, w tym o 

zasadach i technikach redakcyjnych przepisów prawa, regułach ich 

wykładni, jak również o zasadach opracowywania rozstrzygnięć i 

innych dokumentów w zakresie działalności organów władzy 

publicznej. 

S2P_W04 

S2P_W05 
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K_W08 

Ma obszerną wiedzę dotyczącą instytucji i konstrukcji prawnych 

występujących w poszczególnych gałęziach prawa, w szczególności 

posiada wiedzę na temat zasad i instytucji prawa międzynarodowego, 

Unii Europejskiej i krajowego, materialnego i procesowego,  

prywatnego i publicznego, zna relacje zachodzące między tymi 

dziedzinami prawa. 

S2P_W02 

S2P_W03 

S2P_W07 

S2P_W08 

S2P_W09 

K_W09 

Posiada pogłębioną znajomość zasad etyki zawodów prawniczych, w 

tym obowiązku przestrzegania zasad zachowania tajemnicy 

zawodowej i ochrony uzyskanych informacji. 

S2P_W01 

S2P_W06 

K_W10 
Rozumie i respektuje normy związane z ochroną własności 

intelektualnej. 
S2P_W10 

K_W11 

Posiada wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku prawo, konieczną do samodzielnego podjęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również do pełnienia 
różnorodnych funkcji w administracji przedsiębiorstwa. 

S2P_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Dostrzega, interpretuje i prognozuje zjawiska społeczne, polityczne, 

ekonomiczne i kulturowe, rozumie ich wpływ na obowiązujące 

systemowe i poza systemowe źródła prawa. 

S2P_U01 

S2P_U03 

S2P_U04 

S2P_U08 

S2P_U10 

K_U02 

Posiada umiejętność oceny zjawisk i procesów w kontekście ich 

związku z prawem – potrafi dokonać ich interpretacji z uwzględnieniem 

zasad logiki prawniczej, przewidzieć możliwe stanowiska w danej 

sprawie i zaproponować własne.   

S2P_U01 

S2P_U02 

S2P_U03 

S2P_U04 

K_U03 

Wykazuje daleko rozwinięte zdolności do uważnej obserwacji 

otaczającej go rzeczywistości, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, 

umie argumentować i powoływać się na rozpoznane naukowe poglądy. 

S2P_U01 

S2P_U08 

S2P_U10 

K_U04 
Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania poznanych metod 

analizy i interpretacji przepisów prawa.  

S2P_U02 

S2P_U03 

S2P_U05 

K_U05 

Analizuje  i kreatywnie rozwiązuje konkretne problemy z zakresu prawa 

w oparciu o obowiązujące normy i reguły (prawne, etyczne, 

zawodowe), wypracowane orzecznictwo sądowe, oraz poglądy 

wyrażane w literaturze dotyczące badanych zagadnień. 

S2P_U05 

S2P_U06 

S2P_U07 

S2P_U08 

K_U06 

Prawidłowo i efektywnie stosuje aparat pojęciowy z zakresu nauk o 

prawie oraz innych nauk, w tym nauk społecznych, do opisu, analizy i 

syntezy zjawisk i procesów oraz związanych z nimi zagadnień, 

sprawnie posługuje się językiem prawnym i prawniczym. 

S2P_U02 

S2P_U04 

S2P_U06 

S2P_U08 

S2P_U09 
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K_U07 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla nauki o prawie, zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

S2P_U11 

 

K_U08 

Posiada zaawansowane umiejętności przygotowania pisemnych 

opracowań o tematyce prawniczej, w tym projektów pism 

procesowych, analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, 

wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając 

samodzielnie do różnych źródeł. 

S2P_U09 

S2P_U10 

 

K_U09 

Prawidłowo przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne, w języku 

polskim oraz obcym, dotyczące materii prawnej oraz zagadnień z 

pogranicza prawa i innych dziedzin nauki, z wykorzystaniem ujęć 

teoretycznych, a także różnorodnych źródeł. 

S2P_U09 

S2P_U10 

 

K_U10 
Posiada umiejętność formułowania propozycji nowych rozwiązań 

prawnych.  

S2P_U07 

 

K_U11 Potrafi podejmować decyzje, przekonywająco je uzasadnić i bronić 
własnego stanowiska.  

S2P_U02 
S2P_U03 

K_U12 
Potrafi rozwiązywać dylematy etyczne związane z wykonywaniem 

zawodów prawniczych.  
S2P_U05 

K_U13 

Posiada umiejętność uczenia się, współdziałania w procesie 

zdobywania informacji, prezentacji wyników badań, organizowania 

pracy zespołowej. 

S2P_U08 

S2P_U09 

S2P_U10 

KOMPETENCJE  SPOŁECZNE 

K_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podejmuje działania 

na rzecz poszerzenia własnych kompetencji społecznych; inspiruje i 

organizuje uczenie się innych osób. Jest przygotowany do kontynuacji 

procesu uczenia się w ramach studiów III stopnia. 

S2P_K01 

K_K02 

Rozumie współczesne wymogi aktywności i mobilności, potrafi 

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, stara się planować własną 

karierę. 

S2P_K06 

K_K03 
Potrafi zaproponować działania (w tym priorytety) służące realizacji 

złożonego zadania realizowanego samodzielnie lub zespołowo. 
S2P_K03 

K_K04 

Podnosi swoje kompetencje komunikacyjne, potrafi przekazywać 

wiedzę na tematy prawne, społeczne, polityczne, gospodarcze, w tym 

osobom niebędącym specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i 

bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w sprawach 

społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i 

erystyczne. 

S2P_K02 

S2P_K05 

 

K_K05 

Jest przygotowany do wykonywania funkcji inicjatora i organizatora 

życia społecznego, potrafi kierować zespołami i przedsięwzięciami, 

proponować ich kształt programowy, organizacyjny i prawny, zna 

techniki negocjacyjne i metody podejmowania decyzji. 

S2P_K04 
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K_K06 

Wykazuje postawę zaangażowania i kreatywności w konstruowaniu 

projektów społecznych, w tym również w zakresie prac zespołowych, 

inicjuje różne przedsięwzięcia, proponuje ich kształt organizacyjny, 

programowy i prawny. Jest przygotowany do pełnienia wielorakich 

funkcji w ramach ich realizacji, w zależności od sytuacji  pełnić rolę 

doradcy, arbitra, mediatora lub negocjatora. 

S2P_K05 

S2P_K07 

K_K07 

Jest przygotowany do rozmaitych ról obywatelskich, w tym do 

tworzenia (współtworzenia) instytucji publicznych, organizacji 

gospodarczych, prywatnych i non profit w obszarze działalności 

społecznej, a także do podejmowania samodzielnej działalności w 

interesie publicznym lub własnym. 

S2P_K04 

S2P_K05 

K_K08 

Prawidłowo identyfikuje i zna możliwości rozstrzygnięć dylematów 

wiążących się z wykonywaniem zawodu, w tym w szczególności 

dylematów  osobistych i etycznych wiążących z wykonywaniem 

zawodów prawniczych. 

S2P_K04 

 

K_K09 
Ma wiedzę i świadomość konieczności zawodowego profesjonalizmu 

oraz etycznego kontekstu wszelkich podejmowanych działań. 

S2P_K01 

S2P_K06 

K_K10 
Wykazuje zdolność krytycznego i samokrytycznego oceniania ludzkich 

postaw. 

S2P_K02 

S2P_K05 

K_K11 

Respektuje różnice kulturowe, polityczne i światopoglądowe, stara się  

być promotorem postaw opartych na tolerancji i uznaniu możliwych 

odmienności. 

S2P_K02 

 
 

Sylwetka 
absolwenta 

Absolwent studiów na kierunku Prawo uzyskuje wiedzę w obszarze nauk 

społecznych, w dziedzinie nauk prawnych oraz dyscyplinie: prawo. Efekty, jakie osiąga w 

procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także specjalne umiejętności praktyczne oraz 

kompetencje społeczne.  

Absolwent w toku studiów na kierunku Prawo nabywa umiejętność posługiwania się 

wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, teorii i filozofii prawa, doktryn 

polityczno - prawnych, jak również wiedzą z dziedziny nauk społecznych oraz niezbędną 

dla prawniczego wykształcenia wiedzą ekonomiczną.   

Studia na kierunku Prawo przygotowują do pełnienia różnorodnych ról społecznych, 

dla których pełnienia nieodzowne jest posiadanie profesjonalnego warsztatu prawniczego, 

w szczególności do wykonywania zawodów prawniczych, sprawowania funkcji w szeroko 

rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), 

gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. W trakcie studiów 

absolwent uzyskuje umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, 

posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. 

Nabywa również umiejętności retoryczne, negocjacyjne i mediacyjne. Absolwent studiów 

na kierunku Prawo potrafi identyfikować problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami 

sztuki prawniczej je rozwiązywać z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa 
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oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej, zasad etycznych oraz 

wrażliwości społecznej. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi Prawa na 

wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów czy innych 

przedsięwzięć zgodnie z interesami danej społeczności czy potrzebami rynku pracy.  

W zakresie kompetencji absolwent studiów na kierunku Prawo nabywa nawyki 

systematycznego kształcenia, predyspozycje do zdobywania nowych kwalifikacji 

uwzględniających aktualne potrzeby rynku pracy, potrzebę ciągłego pogłębiania własnej 

wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Absolwent Prawa na Uniwersytecie 

Pedagogicznym im. KEN w Krakowie ma świadomość, że profesjonalne wykonywanie 

zawodu prawnika wymaga nie tylko dogłębnej, eksperckiej wiedzy prawniczej, ale że ta 

wiedza musi być stale uzupełniana o znajomość zagadnień z wielu innych dziedzin, które 

bezpośrednio rzutują na jakość i efektywność usług prawnych dla przyszłych klientów. 

Tak rozumiane kompetencje pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

    Studia prawnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odwołując 

się do wiedzy z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, czy nauk społecznych, 

pozwalają wykształcić zdolność do myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, 

hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei. Poprzez akcentowanie 

interaktywnych, związanych z nowoczesnym komunikowaniem aspektów życia 

społecznego studia na kierunku Prawo umożliwiają także swobodne poruszanie się w 

cyberprzestrzeni i w środowisku międzynarodowym.  

      Absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, 

organizowanie zespołów i kierowanie nimi, pracy w grupie, podejmowanie decyzji przy 

zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw 

twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Wytrenowane w trakcie 

studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, 

przygotowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności warsztatowych 

pozwalających na realizację zadań badawczych. Posiadane umiejętności pozwolą na 

efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z 

stanowieniem, stosowaniem i egzekwowaniem prawa, w szczególności samodzielnym 

oraz kierowniczym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w 

trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat fundamentalnych instytucji 

prawnych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. 

Uzyskiwane 
kwalifikacje 

oraz uprawnienia 
zawodowe 

     Wychodząc naprzeciw procesom zachodzącym w strukturze instytucji społecznych 

(prawnych, politycznych, ekonomicznych i socjalnych), w obliczu szeroko zakrojonej 

jurydyzacji niemal każdej sfery życia, uwzględniając również nowoczesne podejście do 

zadań państwa, jego organów i administracji, odwołując się do idei służby publicznej, 

studia na kierunku Prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, 

przedsiębiorczych  prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane 

z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na 

stanowiskach w sektorze prywatnym. 
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     Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych 

do wykonywania zawodów  prawniczych,  a  także do pełnienia funkcji we wszystkich 

instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania 

wiedzy prawniczej; studia na kierunku Prawo pozwalają również na przygotowanie do 

prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. 

     Odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, w trakcie studiów absolwent 

poznał uniwersalne standardy wykonywania zawodu, nowoczesnych metod i narzędzi w 

zakresie wykonywania usług prawniczych, stąd może on wykorzystać zdobytą wiedzę, 

umiejętności i kompetencje nie tylko w zawodach prawniczych, takich jak adwokat, 

radca prawny, prokurator, czy sędzia, ale również w nowych pojawiających się na rynku 

pracy profesjach. 

Dostęp 
do dalszych 

studiów 

    Absolwent wykazujący inwencję w zakresie samodzielnie projektowanych badań ma 

możliwość kontynuowania nauki w ramach studiów III stopnia. Może także podejmować 

studia podyplomowe. 

 

Jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału 
właściwa merytorycznie dla tych studiów 

Instytut Politologii 
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Załącznik nr 1 do programu studiów: 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 
studentów 

128 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których odnoszą się efekty 
kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia 

120 

Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 

w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych 
57 

Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać, realizując moduły kształcenia  oferowane 

na zajęciach ogólnouczelnianych lub  na innym 
kierunku studiów 

16 

Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi 
uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego 

1 

 


