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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY 

 

Nazwa kierunku studiów Kierunek prawno-ekonomiczny 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 poziom 

Poziom studiów studia drugiego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

magister 

Dyscypliny naukowe 
- ekonomia i finanse 
- nauki prawne 

Dyscyplina wiodąca - ekonomia i finanse 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla 
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) 
oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218). 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do: 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk 
drugiego stopnia 
uczenia się PRK2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 
w pogłębionym stopniu charakter nauki prawa oraz nauki ekonomii, 
w tym – ich miejsce w systemie nauk, jak i ich relacje do innych nauk 
społecznych 

P7U_W P7S_WG 

K_W02 
w pogłębionym stopniu konieczność i ekonomiczno-prawne 
uwarunkowania współpracy biznesu z szeroko rozumianym 
otoczeniem gospodarczym, instytucjonalnym oraz prawnym 

P7U_W P7S_WG 

K_W03 
w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania rynku w danym 
układzie prawno-ekonomicznym, podstawowe teorie z zakresu mikro- i 
makroekonomii oraz obowiązujące przepisy prawa 

P7U_W P7S_WG 

K_W04 
w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania państwa w kontekście 
wiedzy ogólnej o obowiązującym rodzimym systemie prawa oraz 
teoretyczne podstawy kształtowania polityki gospodarczej 

P7U_W P7S_WG 

K_W05 
w pogłębionym stopniu procesy integracji i globalizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawno-ekonomicznych aspektów 
integracji europejskiej 

 

P7U_W P7S_WG 

                                                           

1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki – część Ii część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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K_W06 

w pogłębionym stopniu przesłanki podejmowania decyzji 
gospodarczych (konsumentów i producentów), obejmujących m.in. 
wiedzę o obowiązującym prawie, jak i zasadach jego wykładni 
i stosowania 

P7U_W P7S_WG 

K_W07 
w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu prawa i ekonomii 
w procesie zarządzania 

P7U_W P7S_WG 

K_W08 
w pogłębionym stopniu genezę i historyczny rozwój wiodących 
poglądów prawnych i ekonomicznych 

P7U_W P7S_WG 

K_W09 
w pogłębionym stopniu podstawowe metody badawcze pozwalające 
opisywać struktury oraz instytucje prawne i ekonomiczne, jak również 
procesy w nich i między nimi zachodzące 

P7U_W P7S_WG 

K_W10 

w pogłębionym stopniu najważniejsze metody i narzędzia z zakresu 
ilościowej analizy ekonomicznej, przydatnych w rozwiązywaniu 
praktycznych prawnych przypadków (casusów) na podstawie 
obowiązującego prawa 

P7S_WK P7S_WG 

K_W11 
w pogłębionym stopniu zasady właściwego komunikowania się 
językiem prawnym, prawniczym i ekonomicznym 

P7S_WK P7S_WG 

K_W12 
w pogłębionym stopniu zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa 
cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego oraz 
gospodarczego 

P7S_WK P7S_WG 

K_W13 

w pogłębionym stopniu teoretyczne zagadnienia z zakresu zasad 
tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w tym 
z zakresu prawa o swobodzie gospodarczej, prawa handlowego, prawa 
cywilnego, prawa finansowego oraz prawa pracy 

P7S_WK P7S_WG 

K_W14 
w pogłębionym stopniu teoretyczne zagadnienia z zakresu 
ekonomicznych aspektów zakładania, prowadzenia i rozwiązywania 
indywidualnej działalności gospodarczej 

P7S_WK P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

w sposób specjalistyczny przeprowadzić obserwację i prawidłową 
interpretację zjawisk ekonomicznych i prawnych zachodzących 
w gospodarce oraz ocenić podejmowane decyzje podmiotów 
gospodarczych w oparciu o reguły prawniczego i ekonomicznego 
rozumowania oraz obowiązujące normy prawne 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 
w sposób specjalistyczny wykorzystać wiedzę prawniczą 
i ekonomiczną w życiu codziennym i w dowolnym wykonywanym 
zawodzie dla procesów podejmowania decyzji 

P7U_U P7S_UU 

K_U03 
w sposób specjalistyczny zidentyfikować i określić obszar działania 
instytucji prawnych i ekonomicznych w gospodarce rynkowej w skali 
krajowej i międzynarodowej 

P7U_U P7S_UW 

K_U04 odnaleźć wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa P7U_U P7S_UW 

K_U05 
w sposób specjalistyczny posługiwać się językiem prawnym, 
prawniczym i ekonomicznym w stopniu gwarantującym skuteczną 
komunikację 

P7U_U P7S_UW 

K_U06 
dokonywać prostych analiz procesów i zjawisk gospodarczych 
w prawnym i ekonomicznym kontekście 

P7U_U P7S_UW 

K_U07 
w sposób specjalistyczny ocenić zachowanie człowieka w organizacji 
w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia 
ekonomicznego i prawnego 

P7U_U P7S_UW 

K_U08 
zastosować specjalistyczną umiejętność wykorzystania właściwych 
metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny działalności 
przedsiębiorstw 

P7U_U P7S_UW 

K_U09 
w sposób specjalistyczny przewidzieć przebieg procesów i zjawisk 
gospodarczych z wykorzystaniem standardowych metod analizy 
ekonomicznej i narzędzi statystycznych 

P7U_U P7S_UW 
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K_U10 

w sposób specjalistyczny posługiwać się wybranymi normami 
i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązywania 
podstawowych problemów decyzyjnych pojawiających się w obrocie 
gospodarczym 

P7U_U P7S_UW 

K_U11 
w sposób specjalistyczny krytycznie oceniać ekonomiczne i prawne 
konsekwencje decyzji gospodarczych 

P7U_U P7S_UW 

K_U12 
w sposób specjalistyczny posługiwać się dostępnymi źródłami 
informacji oraz przygotowywać typowe analizy dla celów strategicznych 
i decyzyjnych 

P7U_U P7S_UW 

K_U13 
w sposób specjalistyczny rozróżnić instrumenty i ocenić skutki ich 
zastosowania w wybranych obszarach polityki gospodarczej 

P7U_U P7S_UW 

K_U14 
swobodnie posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

P7U_U P7S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 wykorzystania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych P7U_K P7S_KK 

K_K02 dalszego kształcenia i poszerzania swoich kompetencji osobistych P7U_K P7S_KK 

K_K03 
wykorzystania własnej wiedzy do rozwiązywania problemów 
powstających w życiu zawodowym 

P7U_K P7S_KK 

K_K04 
wykonywania wielu różnych zawodów nieprawniczych oraz 
świadczenia pracy w różnych instytucjach prywatnych i publicznych 

P7U_K P7S_KK 

K_K05 
wykorzystania prawa i ekonomii na poziomie mikro- 
i makroekonomicznym 

P7U_K P7S_KK 

K_K06 

uwzględnienia na poziomie ponadprzeciętnym zasad i warunków 
aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania 
i kierowania grupami; współdziałania z grupą i przyjmowania w niej 
różnych ról 

P7U_K 

P7U_U 
P7S_UO 

K_K07 
pogłębionego przedstawienia sposobu prawnego rozwiązywania 
konfliktów społecznych 

P7U_K P7S_KK 

K_K08 
wykorzystania specjalistycznej umiejętności komunikacji 
interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu 
podejmowania decyzji o charakterze prawnym i ekonomicznym 

P7U_K P7S_KK 

K_K09 świadomego wyznaczenia ścieżki własnego rozwoju zawodowego P7U_K P7S_KK 

K_K10 
posługiwania się ogólną wiedzą prawniczą i ekonomiczną 
i wykorzystywania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad 
etycznych 

P7U_K 
P7S_KK 

P7S_KR 

K_K11 
uczestniczenia na poziomie ponadprzeciętnym w pracach grupy 
przygotowującej projekty społeczne, uwzględniając aspekty prawne 
i ekonomiczne 

P7U_K P7S_KO 

K_K12 
określenia ekonomicznego kontekstu podejmowanych i realizowanych 
przez siebie decyzji i potrafi racjonalnie zarządzać swoim czasem 

P7U_K P7S_KK 

K_K13 
rozwijania własnej kreatywności i przedsiębiorczości na poziomie 
ponadprzeciętnym 

P7U_K P7S_KO 
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Objaśnienie stosowanych oznaczeń: 
 

1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK  
 

P = poziom PRK (6-7) 
U = charakterystyka uniwersalna 
  W = wiedza 
  U = umiejętności 
  K = kompetencje społeczne 
 

Przykład: 
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 
 

2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji 
pełnej na poziomie 4 
 

P = poziom PRK (6-7) 
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 
  W = wiedza 
     G = zakres i głębia 
     K = kontekst 
  U = umiejętności 
     W = wykorzystanie wiedzy 
     K = komunikowanie się 
     O = organizacja pracy 
     U = uczenie się 
  K = kompetencje społeczne 
     K = oceny 
     O = odpowiedzialność 
     R = rola zawodowa 
 

Przykład: 
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego, wiedza – kontekst 


