
Uchwała nr 211b/IX/2012
Rady Wydziału Prawa i Administracji

 Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 24 września 2012 r.

 w sprawie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych na niestacjonarnych  studiach doktoranckich 

na Wydziale Prawa i Administracji UJ

§ 1

Na podstawie §  5   rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia  1  września  2011 r. w sprawie  kształcenia  na  studiach  doktoranckich  w
uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169) oraz § 2 ust.5 i
§  8  Uchwały  Senatu  UJ  z  dnia  23  maja  2012  r.  Nr  58/V/2012  w  sprawie
wytycznych  dla  rad  podstawowych  jednostek  organizacyjnych  Uniwersytetu
Jagiellońskiego  w  zakresie  kształcenia  na  studiach  doktoranckich  ustala  się
następujące   efekty  kształcenia  na  stacjonarnych  studiach  doktoranckich  na
Wydziale Prawa i Administracji UJ

Efekty kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich na
Wydziale Prawa i Administracji UJ

Podstawowym efektem kształcenia na niestacjonarnych  studiach doktoranckich
na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  UJ  jest  przygotowanie  i  obrona  pracy
doktorskiej,  złożenie  egzaminów doktorskich  i  uzyskanie  stopnia  naukowego
doktora  nauk  prawnych.  Ponadto  absolwent  niestacjonarnych  studiów
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ:

WIEDZA
W-01 ma pogłębioną wiedzę uwzględniającą najnowsze 

badania w zakresie nauk prawnych w Polsce i na 
świecie, zwłaszcza w wybranej dyscyplinie - pozwala 
ona na prowadzenie samodzielnej pracy naukowej,

W-02 operuje swobodnie terminologią nauk społecznych a 
zwłaszcza terminologią prawniczą,

W-03 posiada szeroką wiedzę na temat systemów prawnych 
różnych państw i pełną wiedzę na temat polskiego 
systemu prawa,



W-04 ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego w
przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów 
społecznych,

W-05 posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu 
państwa,

W-06 ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa,
W-07 posiada pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia 

prawa oraz wykładni,
W-08 ma pogłębioną wiedzę o procesach i instrumentach 

stosowania prawa,
W-09 posiada pełną, profesjonalną wiedzę teoretyczna i 

praktyczną z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej,
W-10 w wybranej dyscyplinie prawniczej orientuje się w pełni

w obowiązującym ustawodawstwie a także w literaturze
przedmiotu i orzecznictwie sądowym,

W-11 orientuje się w europejskim systemie prawnym,
W-12 zna i rozumie metody, techniki i szkoły badawcze w 

zakresie prawoznawstwa,
W-13 ma pogłębioną wiedzę o metodach badawczych, 

metodach argumentacji prawniczej i technice 
prowadzenia pracy naukowej, łącznie z metodami oceny
publikacji naukowych i projektów badawczych oraz 
sposobami ich finansowania,

W-14 zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych 
danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych,

W-15 zna profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji 
prawniczych,

W-16 ma profesjonalną wiedzę z zakresu techniki 
przygotowania tekstu naukowego,

W-17 posiada wiedzę z zakresu etyki pracy naukowej i 
zawodowej

W-18 ma szeroką wiedzę z zakresu dydaktyki uniwersyteckiej,
UMIEJĘTNOŚCI
U-01 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi 

systemami społecznymi,
U-02 potrafi rozstrzygać praktyczne problemy wynikające z 

procesu stosowania prawa, analizy stanu faktycznego i 
wykładni, 

U-03 potrafi identyfikować obszary działań społecznych, 
które podlegają lub mogą podlegać regulacjom 
prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa,

U-04 potrafi formułować i zaprezentować problemy 



badawcze i poprawnie metodologicznie je opracować,
U-05 posiada rozwinięty warsztat naukowy, swobodnie 

posługuje się literaturą przedmiotu i orzecznictwem i 
umie wykorzystywać ich dorobek w pracy własnej,

U-06 umie posługiwać się metodami badawczymi, 
stosowanymi w prawoznawstwie,

U-07 posiada umiejętność planowania badań, opracowania i 
interpretacji ich wyników,

U-08 posiada umiejętność poszerzania własnej wiedzy,
U-09 posiada umiejętność profesjonalnej dyskusji naukowej, 

argumentacji, formułowania własnych poglądów, 
wniosków i syntez problemowych,

U-10 posiada umiejętność profesjonalnego prowadzenia zajęć
dydaktycznych,  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K-01 ma świadomość istotnego znaczenia prawa dla państwa 

i społeczeństwa,
K-02 ma świadomość zmienności norm i systemów prawa i 

konieczności ciągłego doskonalenia prawa,
K-03 ma świadomość społecznego znaczenia decyzji 

podejmowanych przez prawnika,
              K-04 zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego 

informowania społeczeństwa o prawie i podnoszenia w 
społeczeństwie świadomości prawnej,

K-05 zdaje sobie sprawę ze społecznej misji prawa,
K-06 zdaje sobie sprawę z niezbędności zachowania etyki 

prawniczej,
K-07 ma świadomość tego, że jego działania mogą wpływać 

na społeczne oceny prawa i prawników,
K-08 widzi ścisłe związki miedzy prawem a prawami 

człowieka i wolnościami obywatelskimi
K-09 umie interpretować i pogłębiać w swojej działalności 

elementy społeczeństwa obywatelskiego
K-10 ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 


