
Zarządzenie nr 27/2015 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

z dnia 30 września 2015 r.  

 

w sprawie efektów kształcenia w obszarze umiejętności i kompetencji 

społecznych do osiągnięcia w ramach seminarium dyplomowego na 

poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 Na podstawie § 1 uchwały nr 120/X/2014 Rady Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20.10.2014 r. w sprawie upoważnienia 

dziekana do dokonywania zmian w matrycach efektów kształcenia oraz modyfikacji 

programów kształcenia (elementów programów kształcenia) w związku z § 3a uchwały nr 

91/VI/2013 Rady WPAE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów 

programów kształcenia zgodnych z KRK oraz ich wykonania na WPAE UWr z późniejszymi 

zmianami, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się efekty kształcenia dla seminarium dyplomowego. Wykazy efektów kształcenia 

osiąganych na seminarium dyplomowym na poszczególnych kierunkach studiów 

prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

§2 

 Na wniosek promotora wykazy efektów, o których mowa w § 1, mogą zostać 

uzupełnione odrębnym zarządzeniem o dalsze efekty kształcenia, szczególnie w obszarze 

wiedzy. 

§ 3 

 Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

 

 

dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

D Z I E K A N 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 27/2015 Dziekana WPAE UWr  
z dnia 30 września 2015 r.  

 

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności i kompetencji społecznych do 

osiągnięcia w ramach seminarium dyplomowego na poszczególnych 

kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: 

 

1. Prawo, jednolite studia magisterskie (załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały Rady 

Wydziału nr  88/V/2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Prawo; matryce efektów kształcenia na studiach 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych)): 

K_U01 - poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym, z 

wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii prawniczej 

K_U02 - sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane z argumentacją, ze 

szczególnym uwzględnieniem argumentacji prawniczej 

K_U07 - wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki prawniczej, teorii prawa 

oraz informacje zgromadzone w bazach danych 

K_U11 - stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając 

metody analizy i formułując własne opinie 

K_KO4 - jest zdolny do samodzielnego i krytycznego uzupełniania interdyscyplinarnej 

wiedzy i umiejętności z zakresu prawa 

K_K05 - jest zdolny do inspirowania i organizowania pracy własnej i innych 

K_K06 - jest zdolny do etycznego postępowania oraz działalności pro bono 

K_K09 - jasno i precyzyjnie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 

prawnikami 

 

2. Administracja, studia pierwszego stopnia (załącznik nr 1 i 3 do uchwały nr 

86/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 r., pkt IV: matryca efektów kształcenia) oraz 

załącznik nr 3 do uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 

91/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów 

programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich 



wykonania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, pkt IV: matryca 

efektów kształcenia): 

K_U03 - posługuje się językiem specjalistycznym 

K_U05 - korzysta z najnowszych metod badawczych, rozumiejąc literaturę specjalistyczną i 

wykorzystując orzecznictwo sądowe 

K_U09 - tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje i przedstawia wystąpienia ustne w 

oparciu o literaturę i inne źródła 

K_K01 - ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju poprzez naukę 

K_K06 - jest kreatywny i potrafi działać w sposób racjonalny i efektywny 

 

3. Administracja, studia drugiego stopnia (załącznik nr 2 i 4 do uchwały nr 

86/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 r., pkt IV: matryca efektów kształcenia, oraz 

załącznik nr 4 do uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 

91/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów 

programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich 

wykonania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, pkt IV: matryca 

efektów kształcenia): 

K_U03 - wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i innych dyscyplin naukowych do 

rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych, potrafi prognozować i modelować 

złożone procesy prawne  

K_U05 - korzysta z najnowszych metod badawczych z zakresu prawa, rozumie i interpretuje 

literaturę prawniczą i różnicuje orzecznictwo sądowe  

K_U06 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 

polskim i języku obcym, w zakresie prawa lub w obszarze leżącym na pograniczu prawa i 

innych dyscyplin naukowych 

K_K03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, antycypuje zjawiska 

społeczne i polityczne, określa kierunki ich rozwoju, prawidłowo ustala problemy w zakresie 

funkcjonowania organizacji i instytucji oraz rozstrzyga te problemy, rozwiązuje konflikty  

K_K04 - jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań i projektów społecznych, umie 

rozdzielić w tym zakresie aspekty prawne i pozaprawne oraz przedstawić argumenty i 

kontrargumenty w sporach. 

 



4. Ekonomia, studia pierwszego stopnia (załącznik nr 1 do uchwały nr 50/III/2014 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie utworzenia 

specjalności „Rachunkowość i podatki” i przyjęcia programu kształcenia na 

kierunku Ekonomia I stopnia, pkt IV: matryca efektów kształcenia) 

K_U01 - posługuje się elementarną terminologią ekonomiczną i prawniczą w prawidłowej 

interpretacji różnych aspektów działań i procesów gospodarczych w skali krajowej i 

międzynarodowej 

K_U06 - wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej oraz na 

rynku pracy 

K_U07 - posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim z zakresu nauk ekonomicznych z wykorzystaniem 

różnych źródeł i ujęć teoretycznych 

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, uznając samokształcenie jako 

standard i warunek powodzenia na rynku pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego 

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

ekonomisty 

K_K07 - potrafi myśleć i działać kreatywnie, ekonomizując i racjonalizując swe działania 

(gospodarowanie czasem, zasobami, opracowanie odpowiedniej strategii na rynku pracy) 

 

5. Ekonomia, studia drugiego stopnia (załącznik nr 1 do uchwały nr 39/IV/2015 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku 

Ekonomia drugiego stopnia, pkt IV: matryca efektów kształcenia) 

K_U03 - rozumie i analizuje zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce krajowej i 

międzynarodowej, potrafi sformułować własne opinie na ich temat, stawiać proste hipotezy 

badawcze i je weryfikować 

K_U06 - posiada pogłębioną umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku 

polskim i języku obcym (kongresowym) z zakresu ekonomii lub obszarów pokrewnych oraz 

przygotowania prezentacji multimedialnej 

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, uznając samokształcenie jako 

standard i warunek powodzenia na rynku pracy i osiągnięcia sukcesu zawodowego 

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

ekonomisty 



K_K07 - potrafi myśleć i działać kreatywnie, ekonomizując i racjonalizując swe działania 

(gospodarowanie czasem, zasobami, opracowanie odpowiedniej strategii na rynku pracy) oraz 

służyć radą innym w tym zakresie. 

 

6. LL.M. International and European Law, studia drugiego stopnia (załącznik nr 1 

do uchwały nr 15/II/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia 

program kształcenia na kierunku LL.M. International and European Law, pkt 

IV: matryca efektów kształcenia, oraz załącznik nr 7 do uchwały Rady Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii nr 91/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w 

sprawie niektórych elementów programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii UWr, pkt IV matryca efektów kształcenia): 

K_U01 - Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym (kursowym) 

K_U05 - stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając 

metody analizy i formułując własne opinie  

K_U06 - posługuje się co najmniej jednym językiem obcym z uwzględnieniem języka 

specjalistycznego  

K_K03 - jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu 

praktycznych problemów prawnych 

K_K04 - jasno i precyzyjnie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 

prawnikami 

 

7. LL.B. International and European Law, studia pierwszego stopnia (załącznik nr 

1 do uchwały nr 6a/I/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z 

dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku LL.M. 

International and European Law, pkt IV: matryca efektów kształcenia, oraz 

załącznik nr 2 i 2a do uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

nr 91/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów 

programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich 

wykonania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, pkt IV: matryca 

efektów kształcenia): 

K_U01 - Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym (kursowym) 



K_U02 - sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane z argumentacją, ze 

szczególnym uwzględnieniem argumentacji prawniczej i przy wykorzystaniu rozumowania 

prawniczego 

K_U06 - wykorzystuje orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych,, literaturę z 

zakresu dogmatyki prawniczej, teorii prawa oraz informacje zgromadzone w bazach danych 

K_U08 - stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając 

metody analizy i formułując własne opinie 

K_U10 - posługuje się co najmniej jednym językiem obcym z uwzględnieniem języka 

specjalistycznego 

K_K05 - jasno i precyzyjnie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi 

prawnikami 

K_K07 – jest zdolny do inspirowania i organizowania pracy własnej i innych 

K_K08 – jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie i do samodzielnego i 

krytycznego uzupełniania interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i nauk 

pokrewnych 

 

8. Polski system prawny, studia drugiego stopnia (zaoczne) – Załącznik nr 1 do 

uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 16/II/2015 z dnia 23 

lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Polski 

system prawny pkt IV.: matryca efektów kształcenia) oraz załącznik nr 6 do 

uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii nr 91/VI/2013 z dnia 

24 czerwca 2013 r. w sprawie niektórych elementów programów kształcenia, 

zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ich wykonania na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (pkt IV: matryca efektów kształcenia): 

NSP2.5_U01 - poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym, z 

wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii prawniczej 

NSP2.5_U02 – sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane z argumentacją 

przy zastosowaniu zaawansowanej argumentacji prawniczej i rozumowań prawniczych 

NSP2.5_U04 – refleksyjnie odnosi się do własnych działań i wytworów, samodzielnie 

podejmując i uzasadniając decyzje, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zasad 

etycznego postępowania 

NSP2.5_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 



NSP2.5_K01 – jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego 

samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie 

prawa 

NSP2.5_K05 – jasno i precyzyjnie potrafi przedstawiać otoczeniu złożone kwestie prawne, w 

tym osobom niebędącym prawnikami 

NSP2.5_K08 – jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu 

praktycznych problemów prawnych z wykorzystaniem specjalistycznych umiejętności i 

wiedzy z dziedziny prawa 

 

9. Prawo, studia drugiego stopnia (zaoczne): Załącznik nr 1 do uchwały nr 

6b/II/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia na 

kierunku Prawo, matryce efektów kształcenia: 

NSP2.5_U01 - poprawnie formułuje wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym, z 

wykorzystaniem elementów łacińskiej terminologii prawniczej 

NSP2.5_U02 – sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane z argumentacją 

przy zastosowaniu zaawansowanej argumentacji prawniczej i rozumowań prawniczych 

NSP2.5_U04 – refleksyjnie odnosi się do własnych działań i wytworów, samodzielnie 

podejmując i uzasadniając decyzje, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zasad 

etycznego postępowania 

NSP2.5_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 

NSP2.5_K01 – jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego 

samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie 

prawa 

NSP2.5_K05 – jasno i precyzyjnie potrafi przedstawiać otoczeniu złożone kwestie prawne, w 

tym osobom niebędącym prawnikami 

NSP2.5_K08 – jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu 

praktycznych problemów prawnych z wykorzystaniem specjalistycznych umiejętności i 

wiedzy z dziedziny prawa 

 


