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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts

1.2. Kierunek studiów

Prawo

Law

1.3. Specjalność

-

-

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji

The John Paul II Catholic University of Lublin

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

2.2. Jednostka organizacyjna

Faculty of Law, Canon Law and Administration

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma
A person with the above qualification has
zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk
advanced knowledge in the field of legal
prawnych (w obszarze prawa prywatnego i
sciences (in the area of private and public law in
publicznego w aspektach: materialnym,
the following aspects: material, procedural and
proceduralnym i ustrojowym) wymaganą do
political) required to practice an independent
wykonywania samodzielnego zawodu oraz do
profession and to undertake further education.
podjęcia dalszego kształcenia. Posiada
They possess a range of professional legal skills,
profesjonalny warsztat prawniczy, w tym
including the ability to interpret legal regulations,
umiejętność dokonywania wykładni przepisów use the rules of legal motions, and recognize
prawnych, wykorzystywania reguł wnioskowań legal conditions in social and institutional
prawniczych, oraz rozpoznawania uwarunkowań relations. Graduates are able to identify and
prawnych w relacjach społecznych i
solve legal problems according to the rules of
instytucjonalnych. Potrafi identyfikować i
law, observing the ethical principles of
rozwiązywać problemy prawne zgodnie z
professional and social responsibility, taking into
regułami sztuki prawniczej, zachowując etyczne account the dignity of the human person. They
zasady odpowiedzialności zawodowej i
are able to use various sources of law in
społecznej, uwzględniając godność osoby
interpreting legal, social, religious, political and
ludzkiej. Potrafi korzystać z różnych źródeł
economic phenomena and communicates freely
prawa w interpretacji zjawisk prawnych,
using a specialized language of law and
społecznych, wyznaniowych, politycznych i
administration (also in a foreign language at B2
gospodarczych. Swobodnie komunikuje się
CEFR level). Graduates are able to prepare
wykorzystując specjalistyczny język z zakresu basic documents, pleadings and legal opinions
prawa i administracji (także w języku obcym na using specialized legal information systems.
poziomie B2 ESOKJ). Potrafi sporządzać
They are ready to work in a team playing
podstawowe dokumenty, pisma procesowe oraz different roles. They possess elementary skills in
opinie prawne wykorzystując specjalistyczne
managing a team and acting as a negotiator or
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

systemy informacji prawniczej. Jest gotowa do mediator. They are ready for participation and
pracy w zespole pełniąc różne role, posiada
cooperation in social life and international
elementarne umiejętności w zakresie kierowania environment and acting in an entrepreneurial
zespołem oraz pełnienia roli negocjatora lub
way in the context of their own professional
mediatora. Jest przygotowana do uczestnictwa i careers. They possess a knowledge of religious
współpracy w życiu społecznym, środowisku
law and the basics of canon law.
międzynarodowym i działania w sposób
przedsiębiorczy w kontekście własnej kariery
zawodowej. Posiada wiedzę z prawa
wyznaniowego i podstaw prawa kanonicznego.
Kwalifikacja daje absolwentowi uprawnienia do The qualification allows a graduate to apply for
ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację admission to a selected legal apprenticeship.
prawniczą. Absolwent jest gotowy do podjęcia Graduates possess the necessary skills to work
pracy w administracji publicznej, instytucjach
in public administration, financial institutions,
finansowych, komórkach organizacyjnoorganizational and legal units of businesses and
prawnych przedsiębiorców oraz innych
other institutions, including international ones, as
instytucjach, w tym międzynarodowych, jak też well as to participate in political and economic life
do uczestnictwa w życiu politycznoand in international legal transactions and other
gospodarczym i w międzynarodowym obrocie
public and non-public organizations of various
prawnym oraz innych organizacjach publicznych profiles of activity, in positions requiring legal
i niepublicznych o różnym profilu działalności, na knowledge.
stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej.
-

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 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

-

-

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Absolwent jest gotów do podjęcia pracy w tzw.
nietypowych zawodach prawniczych (komornik
sądowy, rzecznik patentowy, ekspert w zakresie
ochrony własności intelektualnej, biegły
rewident, doradca podatkowy, kontroler z
zakresu finansów publicznych, syndyk, kurator
sądowy, kurator społeczny).
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
Tytuł magistra prawa jest warunkiem
uzyskanie uprawnień zawodowych
koniecznym do starania się o przyjęcie na
wybraną aplikację prawniczą. Studenci mają
możliwość przygotowania do egzaminów na
aplikacje na specjalistycznych kursach.
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięzdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

Graduates are ready to work in the so-called nonstandard legal professions (court bailiff, patent
attorney, intellectual property expert, auditor, tax
advisor, public finance auditor, trustee, court
curator, social curator).

The title of the Master of Arts in Law is a
necessary condition to apply for admission to a
selected legal application. Students have the
opportunity to prepare for exams for applications
on specialized courses.
-

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Do zrealizowania programu wymagana jest
The programme requires practice in courts,
programu studiów istotnych ze względu na praktyka w sądach, prokuraturze, kancelariach prosecutor’s offices, law firms or other legal
kompetencje absolwenta
prawnych lub innych instytucjach stosujących
institutions. Students can obtain a certificate of
prawo. Studenci mają możliwość uzyskania
Mediator for civil and commercial matters and
certyfikatu Mediatora do spraw cywilnych i
Mediator for criminal and juvenile cases.
gospodarczych oraz Mediatora o spraw karnych i
nieletnich.
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7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwenci mogą ubiegać się o udział w
Graduates may apply for participation in
studiach podyplomowych. Mogą się także
postgraduate. They can also apply for admission
ubiegać o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w celu to Doctoral School to attain a qualification at EQF
zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK. Mają level 8. They have the opportunity to further
możliwość dalszego specjalizowania się w
specialize in any field of Polish or foreign law.
dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego.
W procesie kształcenia i wychowania studentów In the education and training of students,
szczególny nacisk położony jest na
particular emphasis is placed on the observance
przestrzeganie chrześcijańskich wartości w
of Christian values in the pursuit of knowledge,
dążeniu do wiedzy, z zachowaniem wolności i
with freedom and responsibility, and with respect
odpowiedzialności oraz przy poszanowaniu
for the dignity of every human being in
godności każdej osoby ludzkiej zgodnie z misją accordance with the mission of The John Paul II
Uniwersytetu.
Catholic University of Lublin.

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,
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