Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Prawo

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Law

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration

3.1. Dziedzina ISCED

0421: Prawo,

0421: Law,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

300

300

Absolwent kierunku Prawo: • rozumie znaczenie
nauk społecznych w systemie nauk oraz ich
relacje do innych nauk, • zna przyczyny i związki
występujące pomiędzy prawem a wydarzeniami
zachodzącymi na świecie, • ma zaawansowaną
wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin
ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, logika
prawnicza, socjologia prawa, filozofia prawa), •
rozumie kluczowe pojęcia i konstrukcje
dotyczące szczegółowych dziedzin prawa, •
posiada umiejętność sporządzania
podstawowych dokumentów oraz pism
procesowych, • potrafi pozyskać i wykorzystać
informacje prawnicze, jak również ocenić ryzyko
związane z możliwymi działaniami (lub ich
brakiem), • rozumie konieczność ochrony
zasobów własności intelektualnej, w
szczególności w zakresie prawa autorskiego, •
umie skorzystać ze źródeł wiedzy prawnej i
dokonać pogłębionej analizy rozpoznanych
problemów, • wykorzystuje zdobytą wiedzę do
rozstrzygania dylematów prawnych, • potrafi
prezentować własne poglądy, a także
stanowisko klienta, • umie współpracować w
grupie (prawniczej oraz mieszanej) oraz nią
zarządzać.

The graduate of Law: • understands the
importance of social sciences in the system of
sciences, as well as their relations to other
sciences; • knows the reasons and connections
between law and events occurring in the world; •
has zaawansowaną knowledge of general legal
disciplines (introduction to jurisprudence, legal
logic, sociology of law, legal philosophy) •
understands key concepts and constructions
regarding specific areas of law; • is able to
prepare basic and procedural documents; • is
able to obtain and use legal information, as well
as assess the risk related to possible actions (or
lack of them); • understands the need for
protection of intellectual property, particularly in
the area of copyright; • is able to use the sources
of legal knowledge and conduct an in-depth
analysis of identified problems; • can use the
acquired knowledge to settle legal problems; •
can present own views as well as those of the
client; • knows how to cooperate in a group (legal
and mixed) and can manage group’s work.

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent kierunku Prawo dzięki wiedzy,
umiejętnościom i kompetencji zdobytych w
trakcie studiów może podjąć pracę jako: •
sędzia, • prokurator, • adwokat, • radca prawny,
• notariusz, • komornik, • rzecznik patentowy.

Thanks to the knowledge, skills and
competences acquired in course of studies, the
graduate of Law can undertake employment as: •
judge; • prosecutor; • attorney; • legal counsel; •
notary public; • bailiff; • patent attorney.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
programowa dla kierunku „Prawo”, ocena
wyróżniająca – grudzień 2012 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Program accreditation with distinction for Law by
Polish Accreditation Committee in December
2012.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Program studiów przewiduje obowiązek odbycia
programu studiów istotnych ze względu na przez studenta praktyki zawodowej w wymiarze
kompetencje absolwenta
dwóch miesięcy – 320 godzin, z czego co
najmniej 80 godzin musi zostać odbytych w
sądzie mającym siedzibę w Polsce (sądy
powszechne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy,
sądy administracyjne lub Trybunał
Konstytucyjny) albo w sądzie lub trybunale
mającym siedzibę w jednym z państw
członkowskich UE.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

The programme of studies provides for the
student to complete a two-month internship of
320 hours, of which at least 80 hours must be
served in a court based in Poland (a civilian
court, court martial, the Supreme Court, an
administrative court or the Constitutional
Tribunal), or in a court based in one of the EU
member states.

Full-time,

Absolwent może kontynuować kształcenie na
Graduates can continue their education at
studiach doktoranckich i uzyskać kwalifikację na doctoral studies and obtain a PQF/EQF level 8
poziomie 8 PRK/ERK.
qualification.
Studia na kierunku Prawo obejmują: • dyscypliny The studies in Law comprise: • general legal
ogólne (logika prawnicza, wstęp do
disciplines (legal logic, introduction to
prawoznawstwa, teoria i filozofia prawa,
jurisprudence, theory and philosophy of law,
socjologia prawa) • dyscypliny historyczne
sociology of law) • historical legal disciplines
(prawo rzymskie i tradycja romanistyczna,
(Roman law and Romanist tradition, evaluation of
ewolucja ustrojów państwowych i instytucji
state systems and legal institutions) • disciplines
prawnych) • dyscypliny związane z
related to particular areas of law (administrative
poszczególnymi dziedzinami prawa (prawo i
law and procedure, civil law, criminal law,
postępowania administracyjne, cywilne, karne, commercial law, financial law, international law,
prawo handlowe, finansowe, międzynarodowe etc.)
itp.)
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