
Załącznik nr 3 

HARMONOGRAM REALIZACJI CYKLU KSZTAŁCENIA  

Rok I Semestr 1  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Wstęp do prawoznawstwa Wykład 30 2 egzamin 

Wstęp do prawoznawstwa Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Prawo rzymskie Wykład 30 2 egzamin 

Prawo rzymskie Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Logika prawnicza Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Historia prawa Wykład 45 3 egzamin 

Technologie informacyjne i 

prawnicze systemy 

wyszukiwawcze Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Wprowadzenie do filozofii Wykład 30 3 egzamin 

Lektorat z języka 

angielskiego Lektorat 60 4 zaliczenie 

Wychowanie fizyczne Inne 30 0 zaliczenie 

  Łącznie: 345 30 4 egzaminy; 6 zaliczeń 

ROK I Semestr 2  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Prawo konstytucyjne Wykład 45 3 egzamin 

Prawo konstytucyjne Ćwiczenia 45 4 zaliczenie 

Podstawy socjologii prawa Wykład 30 3 egzamin 

Podstawy ekonomii Wykład 30 3 egzamin 

Łacińska terminologia 

prawnicza Ćwiczenia 15 3 zaliczenie 

Prawo wyznaniowe Wykład 30 2 egzamin 

Przedmiot do wyboru [blok 

14: Kompetencje miękkie w 

zawodach prawniczych]  Warsztaty 15 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

1: Ogólna wiedza o 

państwie i prawie] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Lektorat z języka 

angielskiego Lektorat 60 4 zaliczenie 

Wychowanie fizyczne Inne 30 0 zaliczenie 

Praktyka wakacyjna w 

wymiarze 4 tygodni w 

administracji publicznej Praktyka 

4 

tygodnie 4 zaliczenie 

  Łącznie: 330 30 5 egzaminów; 7 zaliczeń 

ROK II Semestr 3  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 



Prawo administracyjne Wykład 30 3 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 4 

Prawo administracyjne Ćwiczenia 30 4 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 4 

Prawo karne Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 4 

Prawo karne Ćwiczenia 30 4 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 4 

Prawo cywilne – cz. ogólna Wykład 30 2 egzamin 

Prawo cywilne – cz. ogólna Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Etyka dla prawników Wykład 30 3 egzamin 

Przedmiot do wyboru [blok 

2: Prawo administracyjne] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Przedmiot do wyboru [blok 

3: Prawo mediów] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Lektorat z języka 

angielskiego Lektorat 60 4 zaliczenie 

  Łącznie: 330 30 5 egzaminów; 2 zaliczenia 

ROK II Semestr 4 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Prawo administracyjne Wykład 30 2 egzamin 

Prawo administracyjne Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Prawo karne Wykład 30 2 egzamin 

Prawo karne Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Prawo cywilne – prawo 

rzeczowe Wykład 30 2 egzamin 

Prawo cywilne - prawo 

rzeczowe Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Katolicka nauka społeczna Konwersatorium 30 3 zaliczenie 

Legal English/Business 

English Konwersatorium 15 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [Blok 

2: Prawo administracyjne] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Przedmiot do wyboru [blok 

4: Prawo karne] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Praktyka 4 tygodnie w 

kancelarii prawnej Praktyka 

4 

tygodnie 4 zaliczenie 

Lektorat z języka 

angielskiego Lektorat 60 4 egzamin 

  Łącznie: 345 30 6 egzaminów; 6 zaliczeń 

ROK III Semestr 5 



Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Prawo cywilne - 

Zobowiązania Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 6 

Prawo cywilne - 

Zobowiązania Ćwiczenia 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 6 

Prawo międzynarodowe 

publiczne Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 6 

Prawo międzynarodowe 

publiczne Ćwiczenia 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 6 

Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej Wykład 30 2 egzamin 

Prawo instytucjonalne Unii 

Europejskiej Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Postępowanie 

administracyjne Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 6 

Postępowanie 

administracyjne Ćwiczenia 30 4 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 6 

Prawo finansowe Wykład 30 2 egzamin 

Prawo finansowe Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Retoryka dla prawników Warsztaty 15 3 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

14: Kompetencje miękkie w 

zawodach prawniczych]  Warsztaty 15 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

5: Postępowanie 

administracyjne: warsztaty] Warsztaty 15 2 zaliczenie 

  Łącznie: 345 30 3 egzaminy; 4 zaliczenia 

ROK III Semestr 6 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Prawo cywilne - 

Zobowiązania Wykład 30 2 egzamin 

Prawo cywilne - 

Zobowiązania Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Prawo międzynarodowe 

publiczne Wykład 30 2 egzamin 

Prawo międzynarodowe 

publiczne Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Prawo materialne Unii 

Europejskiej Wykład 30 2 egzamin 



Prawo materialne Unii 

Europejskiej Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Postępowanie 

administracyjne Wykład 30 2 egzamin 

Postępowanie 

administracyjne Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Podstawy legislacji Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

6: Organizacje 

społeczeństwa 

obywatelskiego] Konwersatorium 15 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

8: Prawo międzynarodowe] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Konwersatorium w języku 

obcym [blok 7] Konwersatorium 15 2 zaliczenie 

Praktyka wakacyjna 4 

tygodni w kancelarii Praktyka 

4 

tygodnie 4 zaliczenie 

  Łącznie: 330 30 5 egzaminów; 7 zaliczeń 

ROK IV Semestr 7 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Proseminarium Seminarium 15 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 8 

Postępowanie cywilne Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 8 

Postępowanie cywilne Ćwiczenia 30 3 

Przedmiot 

dwusemestralny;zaliczenie 

w semestrze 8 

Postępowanie karne Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 8 

Postępowanie karne Ćwiczenia 30 3 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 8 

Prawo handlowe Wykład 30 2 

Przedmiot 

dwusemestralny; egzamin 

w semestrze 8 

Prawo handlowe Ćwiczenia 30 3 

Przedmiot 

dwusemestralny; 

zaliczenie w semestrze 8 

Publiczne prawo 

gospodarcze Wykład 15 2 egzamin 

Publiczne prawo 

gospodarcze Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Prawo ubezpieczeń 

społecznych Wykład 30 2 egzamin 



Prawo podatkowe Wykład 30 2 egzamin 

Przedmiot do wyboru [Blok 

9: Prawo procesowe. 

Warsztaty] Warsztaty 30 3 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

10: Prawo procesowe] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

  Łącznie: 360 31 5 egzaminów; 4 zaliczenia 

ROK IV Semestr 8  

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Proseminarium Seminarium 15 2 zaliczenie 

Postępowanie cywilne Wykład 30 2 egzamin 

Postępowanie cywilne Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Postępowanie karne Wykład 30 2 egzamin 

Postępowanie karne Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Prawo handlowe Wykład 30 2 egzamin 

Prawo handlowe Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Prawo rodzinne i 

opiekuńcze Wykład 30 2 egzamin 

Prawo spadkowe Ćwiczenia 15 2 zaliczenie 

Prawo pracy Wykład 30 2 egzamin 

Prawo pracy Ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

9: Prawo procesowe: 

warsztaty] Warsztaty 30 3 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

11: Prawo gospodarcze. 

Warsztaty] Warsztaty 15 3 zaliczenie 

Praktyka wakacyjna 4 

tygodni w prokuraturze Praktyka 

4 

tygodnie 4 zaliczenie 

  Łącznie: 330 34 4 egzaminy; 8 zaliczeń 

ROK V Semestr 9 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS   

Seminarium magisterskie Seminarium 30 10 zaliczenie 

Teoria i filozofia prawa Wykład 30 2 egzamin 

Teoria i filozofia prawa Ćwiczenia 30 3 zaliczenie 

Ochrona danych 

osobowych Wykład 30 2 egzamin 

Ochrona danych 

osobowych Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Przedmiot 

ogólnouczelniany  

Wykład 

monograficzny 30 5 zaliczenie 

Konwersatorium w języku 

obcym [blok 7] Konwersatorium 15 2 zaliczenie 



Przedmiot do wyboru  [blok 

13: Prawo w 

cyberprzestrzeni] 

Wykład 

monograficzny 30 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

12: Prawo gospodarcze] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Praktyka w sądzie 4 

tygodnie Praktyka 

4 

tygodnie 4 zaliczenie 

  Łącznie 255 36 4 egzaminy; 6 zaliczeń 

ROK V Semestr 10 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin ECTS Forma zaliczenia 

Seminarium Seminarium 30 10 zaliczenie 

Prawo zamówień 

publicznych Wykład 30 2 egzamin 

Prawo zamówień 

publicznych Ćwiczenia 30 4 zaliczenie 

Prawo prywatne 

międzynarodowe Ćwiczenia 15 3 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru  [blok 

13: Prawo w 

cyberprzestrzeni] 

Wykład 

monograficzny 30 2 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [Blok 

9: Prawo procesowe. 

Warsztaty] Warsztaty 30 3 zaliczenie 

Przedmiot do wyboru [blok 

3: Prawo mediów] 

Wykład 

monograficzny 30 2 egzamin 

Praktyka w wybranej 

instytucji 4 tygodnie Praktyka 

4 

tygodnie 4 zaliczenie 

 

Opis realizacji programu studiów 

Program realizowany jest w trybie 10 semestrów. Podczas studiów studenci realizują 

przedmioty obowiązkowe, przedmiot ogólnouczelniany, przedmioty do wyboru – zgodnie z 

programem – w ramach 14 bloków tematycznych (modułów). W ramach bloku tematycznego 

(modułu) studenci realizują konwersatoria w języku obcym. 

Podczas semestrów 1-4 studenci uczęszczają na lektorat z języka angielskiego, a na I roku 

studiów także na zajęcia z wychowania fizycznego. 

Po semestrze 2, 4, 6, 8, 9 i 10 studenci są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w 

wymiarze 4 tygodni każda. Praktyki odbywają się odpowiednio: w organie administracji 

publicznej (po 2 semestrze), w kancelarii prawnej (po 4 i 6 semestrze), w sądzie po 8 semestrze, 

w prokuraturze w 9 semestrze i w wybranej przez studenta instytucji w 10 semestrze. 

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, która ma uwzględniać zastosowanie wiedzy 

teoretycznej na temat prawa w praktyce. Studenci tworzą pracę magisterską przy wsparciu 

promotora, który na 4 roku prowadzi proseminarium, a na 5 roku seminarium magisterskie. 



Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich mających dorobek w zakresie 

prezentowanych treści kształcenia oraz doświadczenie praktyczne, a także przez osoby 

niebędące nauczycielami akademickimi, ale mające dorobek w zakresie prezentowanych treści 

dydaktycznych lub doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (w tym sędziowie, 

prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, osoby z doświadczeniem w pracy w administracji 

publicznej i firmach prywatnych na stanowiskach związanych z tworzeniem lub stosowaniem 

prawa). 

 

Zasady oceniania 

Celem nadrzędnym oceniania osiągnięć studenta jest rozpoznawanie przez nauczycieli 

akademickich poziomu i postępów w opanowaniu przez studenta wiedzy (wiadomości), 

umiejętności oraz kompetencji społecznych (postaw) w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z przyjętego w Uczelni programu kształcenia oraz formułowanie ocen rocznych 

(semestralnych) z poszczególnych przedmiotów. 

 Podstawową metodą weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności 

są prace pisemne oraz wypowiedzi ustne. Wśród prac pisemnych 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych wyróżnić można następujące ich rodzaje: 

• testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru; 

• pytania otwarte nakierowane na zaprezentowanie definicji pojęć; 

• prace projektowe obejmujące projekty aktów normatywnych, pism w postępowaniu 

administracyjnym i sądowym, dokumentów mających znaczenie w postępowaniu przed 

organami, projekty wydawanych rozstrzygnięć przez poszczególne organy; 

• projekty przygotowywane samodzielnie i w zespole; 

• zadania domowe, zwłaszcza dotyczące interpretacji wybranych aktów normatywnych 

lub ich części oraz analizy orzecznictwa; 

• opracowanie zadanych materiałów; 

• prezentacja multimedialna indywidualna na zajęciach; 

• pisemne rozwiązania studiów przypadków (kazusów) przygotowane samodzielnie i w 

zespole; 

• opinie i ekspertyzy dotyczące problematyki związanej z danym przedmiotem. 

 

Wypowiedzi ustne wykorzystywane przy weryfikacji mają następującą formę: 

 

• przedstawianie referatów na zajęciach; 

• aktywność na zajęciach; 

• praca projektowa; 

• debata oxfordzka; 

• rozmowa na podstawie przygotowanej wcześniej przez studenta pracy pisemnej (1-2 

strony) na wybrany przez siebie temat, spośród zagadnień przesłanych uprzednio przez 

wykładowcę; 



• prezentacja wyników prac projektowych; 

• omawianie rozwiązania studiów przypadku; 

• dyskusja dotycząca przedstawianych przykładów z praktyki; 

• bieżąca weryfikacja znajomości literatury przedmiotu oraz wybranego orzecznictwa 

sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych poprzez zadawanie pytań. 

 Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy weryfikowane są za pomocą m.in. prac 

cząstkowych np. testy pisemne (z pytaniami zamkniętymi i/lub otwartymi); zaliczeń i 

egzaminów pisemnych w formie pytań otwartych lub zamkniętych lub zaliczeń i egzaminów 

ustnych.  

 Egzamin pisemny lub ustny w szczególności służy sprawdzeniu poziomu zrozumienia 

zagadnienia, umiejętności analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów. Jest on 

ukierunkowany na sprawdzanie wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość zagadnień 

i nie ogranicza się do znajomości faktów.  

Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się w kategorii umiejętności obejmuje bezpośrednie 

obserwacje studenta w czasie wykonywania działania właściwego dla danego zadania 

zawodowego (np. w trakcie ćwiczeń, warsztatów czy praktyk). Pracownicy mają obowiązek 

przechowywania prac cząstkowych (t.j. testy, prace zaliczeniowe itp.). Dzienniczki praktyk 

oraz prace dyplomowe zachowane są w aktach studenta. Studenci są informowani o wynikach 

prac cząstkowych na zajęciach, a o wynikach zaliczeń i egzaminów na ocenę poprzez wpis do 

protokołu i do indeksu /karty okresowych osiągnięć studenta. W przypadku prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągnięcia przez 

studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, 

prowadzenie zajęć za pośrednictwem Google Meet oraz przeprowadzanie zaliczeń poprzez 

Google Meet albo Classroom. 

 Efekty uczenia się osiągane na praktykach zawodowych sprawdzane są przez 

opiekunów praktyk z ramienia uczelni poprzez analizę dokumentów: dzienniczka 

praktyk,  opinii i oceny określonej przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji przyjmującej 

na praktykę, a także przez rozmowę ze studentem. Opiekunowie praktyk z ramienia uczelni 

rozmawiają ze studentami na temat ich doświadczeń zdobytych w trakcie praktyki, w tym 

samooceny własnych mocnych i słabych stron. 

 W Uczelni obowiązuje system oceniania zwany Europejskim Systemem Transferu i 

Akumulacji Punktów (ECTS – European Credit Transfer System). Wszystkim przedmiotom 

przewidzianym programem studiów przypisuje się punkty, będące miarą pracochłonności ich 

opanowania. Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu, bez względu na wysokość 

otrzymanej pozytywnej oceny. 

 W przypadku egzaminów pisemnych dokumentacja jest składana w dziekanacie. 

Wszystkie inne prace studentów, powstałe w toku studiów (np. projekty grupowe, 

indywidualne bądź prezentacje) są archiwizowane na terenie uczelni. Przechowywanie prac 

etapowych studentów odbywa się w sposób uporządkowany, tj. dokumentacja jest opisana 

według kierunku, nazwy przedmiotu, roku akademickiego, roku studiów i semestru, w którym 

realizowany był przedmiot oraz imieniem i nazwiskiem prowadzącego przedmiot. Po 

zakończeniu każdego semestru koordynator przedmiotu powinien złożyć w Dziekanacie teczkę 

zawierającą dokumentację z realizacji efektów uczenia się w zakresie danego przedmiotu, tj. 

pisemne prace Studentów, karty pracy (indywidualne /grupowe) wypełniane przez Studentów 

podczas trwania zajęć, prace zaliczeniowe, prace egzaminacyjne, prace cząstkowe, kolokwia, 

zaliczenia, prace śródsemestralne itp. Prace Studentów składane są w formie wydrukowanej 



lub elektronicznej (co najczęściej dotyczy prezentacji multimedialnej). Do teczki 

dokumentującej osiągniecie przez Studentów zakładanych efektów uczenia się załącza się 

również listy aktywności – jeżeli zostały określone w sylabusie przez prowadzącego zajęcia 

jako element składowy oceny oraz zestawienie składowych ocen – jeżeli w sylabusie określono 

procentowo elementy składowe oceny końcowej z przedmiotu oraz protokół ocen końcowych. 

 Ponadto w celu ewaluacji efektów procesu dydaktycznego w WSKSiM na wszystkich 

kierunkach studiów wprowadzono protokoły badania wyników nauczania wybranych 

przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. 

 W odniesieniu do kierunku Prawo, dla wszystkich założonych w programie studiów 

efektów uczenia się zostały dobrane adekwatne i odpowiednio zróżnicowane metody ich 

weryfikacji. Uszczegółowienia dotyczące sposobów weryfikacji efektów uczenia się zostały 

przedstawione w sylabusach przedmiotów. Do najczęściej stosowanych metod należą: 

egzaminy pisemne i ustne – służące weryfikacji wiedzy; projekty praktyczne, w tym projekty 

pism procesowych, orzeczeń sądowych i organów administracji, projekty aktów 

normatywnych, kolokwia, prace pisemne, zadania w formie kazusów, ocena z aktywności na 

zajęciach – służące weryfikacji umiejętności; dyskusje, referaty, prezentacje, obserwacje w 

trakcie zajęć –służące weryfikacji kompetencji społecznych. Zaliczenie danego przedmiotu 

stanowi potwierdzenie osiągnięcia przypisanych do niego efektów uczenia się przez studenta. 

Weryfikacja efektów prowadzona jest na bieżąco (tj. w trakcie zajęć) oraz w trakcie końcowego 

zaliczenia przedmiotu. Kluczowe dla programu efekty uczenia się są również obowiązkowo 

sprawdzane w ramach pracy dyplomowej oraz na egzaminie dyplomowym. Wymagania 

związane z realizacją prac dyplomowych są szczegółowo określone w dokumencie „Zasady 

dyplomowania” udostępnionym studentom, podobnie jak zagadnienia do egzaminu 

dyplomowego. 


