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Nazwa ocenianego kierunku studiów: PRAWO 

1. Poziom/y studiów:  JEDNOLITY - MAGISTERSKI 

2. Forma/y studiów:  NIESTACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

NAUKI PRAWNE 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia 

się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w 

ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

- - - 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 

na kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

 - - - 

 

                                                           

1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) podają dane dotyczące dotychczasowego 
przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia. 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
3 

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Efekty uczenia się na kierunku prawo zostały przyporządkowane w 100% dziedzinie nauk 

społecznych ze wskazaniem dyscypliny nauk prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020.226 t.j.), stosownie do wymogu określonego w art. 

67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 

t.j.).  

Są one spójne z uniwersalnymi charakterystykami pierwszego stopnia określonymi w ustawie o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 7 PRK 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

Efekty uczenia się dla ocenianego kierunku uwzględniają w szczególności zdobywanie przez 

studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności 

badawczej, na rynku pracy, oraz w dalszej edukacji, są sformułowane w sposób zrozumiały, logiczny i 

łatwy do weryfikacji w ramach procesu dydaktycznego.  

Efekty uczenia się dla kierunku prawo zostały określone w sposób gwarantujący realizację 

następujących celów kształcenia: 

1. Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa, wraz z obszarami 

przedmiotowymi wchodzącymi w ten zakres; 

2. Nabycie przez studentów umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych, wiedzy, 

postaw oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działaniach zawodowych w różnych sektorach 

oraz w działalności publicznej i społecznej; 

3. Przygotowanie studentów do działalności zawodowej w strukturach instytucji państwowych, 

samorządowych  oraz w instytucjonalnym obszarze wolnego rynku, tudzież w organizacjach sektora 

pozarządowego, tj. w stowarzyszeniach, fundacjach.  Dodatkowo jeszcze uwzględniają przygotowanie 

studentów do wykonywania zawodów w charakterze radcy prawnego, notariusza, adwokata, sędziego, 

prokuratora, komornika, syndyka, mediatora; 

4. Kształtowanie kreatywności, innowacyjności, profesjonalizmu obejmującego silną podstawę 

etyczną, oraz odpowiedzialności w środowisku zawodowym, publicznym i społecznym; 

5. Przygotowanie do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktorskich oraz w ramach 

aplikacji prawniczych; 

6. Przygotowanie do podjęcia kariery naukowej w zakresie prawa. 

 

Symbol OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Po zakończeniu studiów jednolitych magisterskich na 

kierunku  Prawo  absolwent: 

Odniesienie do 

Uniwersalnej 

charakterystyki 

poziomu 7  

w PRK 

WIEDZA 

Absolwent zna i rozumie 

PR_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauki prawa i jej relacjach 

z innymi dziedzinami nauk, szczególnie nauk społecznych.  

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W02 Zna podstawy teorii prawa, pojęcia z nimi związane oraz metody 

wykładni i interpretacji prawa. 

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_Wk 

PR_W03 Zna zarys historii prawa polskiego i powszechnego w zakresie 

instytucji prawnych, ustroju państwa i organów ochrony prawnej. 

P7U_W, 

P7S-WG, 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
4 

 

P7S_WK 

PR_W04 Zna historyczne i współczesne doktryny polityczne i prawne. P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W05 

 

Ma wiedzę o etycznej istocie prawa, znaczeniu etyki w pracy 

prawnika i w funkcjonowaniu organów ochrony prawnej.  

P7U_W, 

P7S-WG 

P7S_WK 

PR_W06 Ma podstawową wiedzę z zakresu  socjologii, politologii, 

filozofii i innych nauk ze szczególnym uwzględnieniem 

powiązań tych dyscyplin z prawem. 

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W07 Ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa powszechnie 

obowiązującego w Polsce, procesie ich tworzenia i 

przeprowadzania zmian.  

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W08 Ma rozszerzoną wiedzę o ustroju władzy i organów ochrony 

prawnej w Polsce oraz na gruncie ponadnarodowym.  

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W09 Zna system prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej i prawa 

międzynarodowego oraz powiązania między nimi.  

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W10 Zna charakterystykę prawa prywatnego i publicznego.  P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR_W11 Ma wiedzę z zakresu prawnych dyscyplin ogólnych oraz 

pogłębioną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego, 

administracyjnego, gospodarczego i międzynarodowego w 

zakresie regulacji oraz funkcjonujących organów. 

P7U_W, 

P7S-WG 

P7S_WK 

PR _W12 Ma specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranych dyscyplin 

prawnych w zakresie regulacji oraz funkcjonujących organów.   

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR _W13 Ma pogłębioną wiedzę o procedurach sądowych i sądowo-

administracyjnych oraz wykonawczych.  

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR _W14 Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach i prawie Unii Europejskiej 

i wzajemnych relacjach między prawem krajowym a prawem 

Unii Europejskiej. 

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR _W15 Zna w stopniu pogłębionym metody i źródła poszukiwania 

danych i informacji prawnych oraz metody badawcze stosowane 

w naukach prawnych.  

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR _W16 Zna pojęcia i instytucje prawa autorskiego oraz własności 

przemysłowej szczególnie z ich rolą w działalności gospodarczej. 

P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

PR _W17 Ma wiedzę na temat warunków i specyfiki wykonywania 

zawodów prawniczych. 

P7U_W, 

P7S_WK 

PR _W18 Zna rozszerzone pojęcia prawnicze i polski język prawniczy. P7U_W, 

 P7S_WK 

PR _W19 Zna podstawowe pojęcia prawnicze i prawniczy język obcy. P7U_W, 

P7S-WG, 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent potrafi: 

PR _U01 Widzi prawny kontekst rzeczywistości i potrafi analizować P7U_U, 
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otoczenie społeczno-gospodarcze oraz polityczne w oparciu o 

reguły rozumowania prawniczego  i obowiązujących norm 

prawnych.  

P7S_UW 

P7S_UK 

PR _U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę w życiu codziennym i dowolnym 

zawodzie potrafiąc zakwalifikować prawnie wybrane zjawiska 

oraz ocenić je także krytycznie. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UO 

 

PR _U03 Potrafi odnaleźć wszystkie przepisy obowiązującego prawa i 

zapoznać się z ich treścią. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

PR _U04 Potrafi tworzyć podstawowe przepisy prawa wraz z ich 

aksjologicznym i prakseologicznym uzasadnieniem. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

PR _U05 Potrafi samodzielnie analizować proces zmian w prawie wraz z 

merytoryczną oceną tych procesów i ich skutków. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

PR _U06 Potrafi rozstrzygać dylematy prawne i kazusy w oparciu o normy 

prawne także z zastosowaniem norm etycznych. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

PR _U07 Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami dla 

poszukiwania danych i informacji prawniczych niezbędnych dla 

poszerzania swojej wiedzy i w działalności zawodowej. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

PR _U08 Potrafi samodzielnie formułować problemy prawne, dobierać 

metody i narzędzia badawcze dla prowadzenia podstawowych 

badań w zakresie nauk prawnych. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

PR _U09 Potrafi dokonać podstawowej analizy i wykładni tekstów, norm i 

instytucji prawa oraz orzecznictwa spośród dyscyplin ogólnych 

oraz prognozować zmiany w prawie. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

PR _U10 Potrafi konstruować podstawowe pisma procesowe i umowy oraz 

wypowiedzi ustne dla podstawowych czynności procesowych w 

zakresie dyscyplin ogólnych. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU 

PR _U11 Potrafi dokonać pogłębionej analizy i wykładni tekstów, norm i 

instytucji prawa oraz orzecznictwa spośród specjalistycznych 

wybranych dziedzin prawnych. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UU  

PR _U12 Potrafi konstruować specjalistyczne pisma procesowe i umowy 

oraz wypowiedzi ustne dla specjalistycznych czynności 

procesowych w zakresie wybranych dyscyplin prawnych. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

PR _U13 Potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy 

dotyczące zagadnień  będących przedmiotem studiów, w 

szczególności z zakresu nauk prawnych oraz udzielać 

podstawowych porad w zakresie wybranych dziedzin prawa. 

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

 

PR _U14 Potrafi wykorzystywać w komunikacji i wystąpieniach 

publicznych zasady argumentacji i retoryki prawniczej zarówno 

w sytuacjach zawodowych jak  i niezawodowych.  

P7U_U 

P7S_UW 

P7S_UK 

 

PR_U15 Potrafi strukturyzować pracę własną i zespołu w oparciu o 

zasady organizacji i kierowania oraz logiki. 

P7U_U 

P7S_UK 

P7S_UO 

PR _U16 Potrafi prezentować wyniki swojej pracy badawczej i przemyśleń P7U_U 
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w sposób efektywny i przekonywujący, także z wykorzystaniem 

technik informatycznych.  

P7S_UK 

PR _U17 Posługuje się komunikatywnie językiem prawnym i prawniczym 

poprawnie używając pojęć prawnych. 

P7U_U 

P7S_UK 

PR_U18 Ma zdolność dalszego kształcenia się na studiach 

podyplomowych i doktorskich.  

P7U_U 

P7S_UU 

PR_U19 Ma zdolność dalszego kształcenia się zawodowego na 

wszystkich rodzajach aplikacji prawniczych. 

P7U_U 

P7SU_UU 

PR_U20 Posługuję się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P7U_U 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent jest gotów do: 

PR _K01 Ma świadomość swojej wiedzy oraz konieczności stałego jej 

rozszerzania, także samokształcenia, interdyscyplinarnie i w 

zakresie nauk prawnych, przez całe życie.  

P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

PR _K02 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role. P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KO 

 

PR _K03 Potrafi oceniać priorytety służące terminowej, profesjonalnej i 

efektywnej realizacji własnych zadań tak w procesie nauki jak i 

w pracy zawodowej.  

P7U_K 

P7S_KK 

P7S_KO 

 

PR _K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy odwołując się do znanych 

sobie wartości etycznych w procesie kształtowania kariery i 

wykonywania zawodu. 

P7U_K 

P7S_KR 

PR _K05 Jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego 

biorącym udział w przygotowywaniu projektów 

interdyscyplinarnych społecznych i obywatelskich w zakresie 

zagadnień prawnych. 

P7U_K 

P7S_KO 

PR _K06 Ma rozwinięte poczucie odpowiedzialności osobistej i 

społecznej, szczególnie za własne decyzje zawodowe i 

niezawodowe oraz prezentowane stanowiska.  

P7U_K 

P7S_KO 

P7S_KR 

PR _K07 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny 

wykonując zawody prawnicze i nieprawnicze.  

P7U_K 

P7S_KR 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Waldemar Gontarski  dr hab., prof. EWSPA / Rektor EWSPA 

Barbara Bajor  
dr hab., prof. EWSPA / Przewodnicząca Komisji ds. Jakości 

Kształcenia EWSPA 

Katarzyna Zając  mgr / Kanclerz EWSPA 

Jakub Spurek  mgr / Dziekan Wydziału Prawa EWSPA 

Daria Szczepaniak  mgr / Kierownik Dziekanatu 

Daria Pajek  mgr / Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju Uczelni 
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Prezentacja uczelni 

 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji powstała na podstawie: 

1) decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 1997 r., 

2) aktu założycielskiego, 

3) wpisu do rejestru uczelni niepaństwowych MEN z dn. 13 października 1997 r. – pozycja nr 137. 

Założycielem EWSPA jest Oddział Warszawski Zrzeszenia Prawników Polskich.  

Na etapie  tworzenia Uczelni Założyciel  ściśle współpracował z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk w zakresie m.in.: konstruowania pierwszych programów studiów oraz przede 

wszystkim wykorzystania kadry naukowej INP PAN w procesie dydaktycznym. W chwili obecnej 

Uczelnia dysponuje w pełni autonomiczną, własną kadrą nauczycieli akademickich o profilu 

naukowców-praktyków i wciąż w tym gronie obecne są jeszcze osoby związane wcześniej z 

Instytutem. W ramach EWSPA funkcjonują następujące wydziały/filie:  

1) Wydział Prawa w Warszawie,  który prowadzi jednolite, magisterskie studia na kierunku Prawo 

2) Filia w Londynie, która prowadzi jednolite, magisterskie studia na kierunku Prawo uruchomione w 

październiku 2011 r. oraz  

3) Filia w Brukseli , w ramach której prowadzone są studia I stopnia na kierunku Administracja 

Europejska uruchomione w październiku 2016 r. 

Należy zaznaczyć, że EWSPA jest Uczelnią w zasadzie o homogenicznym profilu – kształci przede 

wszystkim studentów na kierunku prawo lub na - związanym z  prawem - kierunku administracja 

europejska, dlatego też Misja EWSPA w sposób zasadniczy przede wszystkim określa główne 

założenia Uczelni w odniesieniu do ocenianego kierunku. 

Misją Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest kształcenie studentów w obszarze nauk 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych. Podstawową działalnością Uczelni w 

realizacji tego założenia jest kształcenie prawników – humanistów, łączących profesjonalizm 

zawodowy z wrażliwością aksjologiczną - absolwentów, którzy skutecznie rozwiązują problemy 

prawne ludzi poszukujących pomocy, a jednocześnie w sposób koncyliacyjny potrafią neutralizować 

wszelkie konflikty interesów. Wskazane powyżej fundamentalne założenia odnośnie procesu 

dydaktycznego mają ukształtować absolwenta uczelni, w taki sposób, aby w swojej praktyce 

zawodowej cechował się skutecznością w rozstrzyganiu sporów przy zachowaniu umiejętności 

funkcjonowania w społeczeństwie z poszanowaniem różnych kultur, postaw, ideologii i poglądów. 

Od początku istnienia Uczelni celem jej władz była konstrukcja takiego systemu kształcenia, który 

łączy tradycję akademicką z innowacyjnością, przy zapewnieniu kadry akademickiej, legitymującej 

się w najwyższym stopniu doświadczeniem na polu zarówno dydaktyki jak i praktyki prawniczej. 

Obecnie, w ramach kadry akademickiej EWSPA zatrudnieni są profesorowie prawa, sędziowie (w tym 

Sądu Najwyższego), praktykujący adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy. Innowacyjność 

kształcenia prowadzonego przez uczelnię polegała na wdrożeniu trój-elementowego systemu 

kształcenia, autorstwa Ś.P. Rektora EWSPA, dr. Dariusza Czajki. Polega on na łączeniu tradycyjnych 

przedmiotów akademickich z zajęciami tutorskimi, prowadzonymi przez doświadczonych 

dydaktyków i praktyków prawa w indywidualnej współpracy z każdym studentem. System 

uzupełniają moduły wykładów fakultatywnych, wybieranych przez studentów  począwszy od semestru 

VI. Tym samym uczelnia zapewnia każdemu studentowi Indywidualny Tok Studiów, który umożliwia 

studentom kształtowanie ścieżki kształcenia w formie zindywidualizowanej. 

W EWSPA od roku 2011 wdrożono mechanizmy dydaktyki akademickiej z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Konieczność dysponowania przez uczelnię zapleczem 

instytucjonalno-kadrowym, który umożliwia funkcjonowanie w takiej innowacyjnej formule 

potwierdziła nie tylko pandemia Covid-19, ale także obserwacja ewolucji kształcenia akademickiego 

także z uwzględnieniem wzorców zachodnich, gdzie wskazuje się na konieczność aplikacji nowych 
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form dydaktyki akademickiej – przede wszystkim w postaci narzędzi cyfrowych – w ramach tzw. 

społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy. Rozwój technologii komunikacyjnych i narzędzi 

informatycznych został odpowiednio wcześniej dostrzeżony przez władze EWSPA i aktualnie w 

ramach kształcenia na kierunku prawo z powodzeniem nauka realizowana jest z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

Władze Wydziału Prawa w Warszawie oraz całej Uczelni dokonują stałego rozwoju jednostki; przede 

wszystkim w płaszczyźnie naukowo-badawczej oraz stałego poszerzania oferty dydaktycznej. 

Aktualnie uczelnia wdraża nowy system informatyczny, funkcjonuje w nowoczesnym budynku 

przeznaczonym specjalnie do celów dydaktyki akademickiej zlokalizowanym w centrum Warszawy,  

z bogatym zapleczem instytucjonalnym do obsługi studentów (nowoczesne sale dydaktyczne, zaplecze 

informatyczne, gastronomiczne itp.) oraz legitymuje się doskonałą kadrą nauczycieli akademickich, 

wśród której znajdują się zarówno naukowcy jak i praktycy prawa.     

Najbardziej znaczącym osiągnięciem Uczelni, potwierdzającym wysoki standard kształcenia oraz 

kwalifikacje jej kadry naukowo-dydaktycznej jest realizacja - na podstawie wygranego, ogłoszonego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości przetargu, cyklu ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa 

europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się. 

1. Koncepcja kształcenia. 

Koncepcja kształcenia na kierunku: prawo, prowadzonym przez EWSPA polega na realizacji misji 

uczelni, w której celem jest „wykształcenie prawników – humanistów łączących profesjonalizm 

zawodowy z wrażliwością aksjologiczną”, czego odzwierciedleniem jest program studiów 

uwzględniający wskazane cele, dobór siatki przedmiotów oraz szeroka oferta modułowa i system 

zajęć tutorskich. Zajęcia dla wszystkich studentów prowadzone są w formie Indywidualnego Toku 

Studiów, realizowanego częściowo w ramach modułów obowiązkowych i fakultatywnych, częściowo  

zaś w ramach indywidualnej współpracy każdego studenta z tutorem.  

Według misji uczelni, w której określono koncepcję kształcenia, absolwent EWSPA powinien 

posiadać umiejętność łączenia teorii prawa z praktycznym jej zastosowaniem, czego wyrazem jest 

położenie szczególnego akcentu w procesie nauczania na pozyskiwanie umiejętności. Założyciel 

uczelni, Zrzeszenie Prawników Polskich oddział Warszawa, zapewnia profesjonalizm w zakresie 

praktyki prawa, w ramach tego elementu koncepcji kształcenia. Obejmuje ona także obszar badań 

naukowych i zdobywania wiedzy. Realizację tego obszaru zapewnia kadra akademicka, w ramach 

której zatrudnionych jest: czterech profesorów tytularnych, czterech doktorów habilitowanych nauk 

prawnych, dziewięciu doktorów nauk prawnych. Wszyscy nauczyciele akademiccy EWSPA prowadzą 

regularne badania naukowe, czego egzemplifikacją jest ich działalność publikacyjna. Część kadry 

akademickiej związana jest także z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, co zapewnia 

dodatkową rękojmię profesjonalizmu naukowej tego elementu ogólnych celów kształcenia w EWSPA. 

Podsumowując, koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią 

rozwoju uczelni, odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce zapewnienia 

jakości, a także uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego 

zakresu kształcenia. 

2. Cele kształcenia. 

Zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla kierunku prawo na studiach jednolitych magisterskich 

(Załącznik nr 1 do uchwały nr  01/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) cele kształcenia na profilu 

ogólnoakademickim określone zostały jako: 

1. Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie szeroko rozumianego prawa, wraz z obszarami 

przedmiotowymi wchodzącymi w ten zakres; 

2. Nabycie przez studentów umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych, wiedzy, 

postaw oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działaniach zawodowych w różnych sektorach 

oraz w działalności publicznej i społecznej; 

3. Przygotowanie studentów do działalności zawodowej w strukturach instytucji państwowych, 

samorządowych  oraz w instytucjonalnym obszarze wolnego rynku, tudzież w organizacjach sektora 

pozarządowego, tj. w stowarzyszeniach, fundacjach.  Dodatkowo jeszcze uwzględniają przygotowanie 

studentów do wykonywania zawodów w charakterze radcy prawnego, notariusza, adwokata, sędziego, 

prokuratora, komornika, syndyka, mediatora; 

4. Kształtowanie kreatywności, innowacyjności, profesjonalizmu obejmującego silną podstawę 

etyczną, oraz odpowiedzialności w środowisku zawodowym, publicznym i społecznym; 

5. Przygotowanie do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktorskich oraz w ramach 

aplikacji prawniczych; 

6. Przygotowanie do podjęcia kariery naukowej w zakresie prawa. 
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3. Efekty uczenia się. 

Stosownie do efektów uczenia się określonych w załączniku nr 1 do uchwały nr  01/06/2019 z dnia 14 

czerwca 2019 r. absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo posiada: 

1. Ogólną wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz wiedze szczegółową w zakresie prawa. 

2. Zdolność krytycznego rozumienia zjawisk społecznych oraz reguł państwa prawa, jak również 

umiejętność wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania konfliktów interesów na wszystkich 

poziomach interakcji społecznych. 

3. Podstawowe przygotowanie do funkcjonowania w życiu publicznym oraz społecznym zgodnie ze 

specyfiką profilu ogólnoakademickiego. 

4. Umiejętności obserwacji i ewaluacji zjawisk społecznych oraz związków przyczynowo 

skutkowych we wszystkich prawnych aspektach funkcjonowania społeczeństw.   

5. Zdolność do zachowania w sposób profesjonalny oraz etyczny w środowisku pracy oraz w 

otoczeniu publicznym i społecznym. 

 

Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni. 

Koncepcja kształcenia w EWSPA polega na powiązaniu tradycyjnych elementów dydaktyki 

akademickiej z innowacyjnymi formami kształcenia, przede wszystkim technikami prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość – tak synchronicznej jak i asynchronicznej, 

zapewnieniu bogatej oferty modułów kształcenia oraz systemu indywidualnego wsparcia studenta, 

skoncentrowanego na Indywidualnym Toku Studiów oraz systemowi zajęć tutorskich. 

Program studiów na kierunku prawo w EWSPA podzielony został na dwa bloki przedmiotowe. W 

ramach pierwszych pięciu semestrów programowych studenci realizują zajęcia z przedmiotów 

akademickich (moduły obligatoryjne) dotyczących podstawowych zagadnień nauk prawnych, 

uznawanych za konieczne w europejskiej kulturze prawnej dla prawniczego wykształcenia. 

Tradycyjnie, przedmioty z nauk ogólnych prawoznawstwa ulokowane zostały w pierwszym semestrze 

programowym, natomiast w semestrach: od II do V realizowane są zajęcia z przedmiotów 

powiązanych z poszczególnymi naukami szczegółowymi prawoznawstwa. Jak już sygnalizowano, w 

semestrach: VI – X realizowane są przedmioty zgrupowane w modułach fakultatywnych, wybieranych 

w drodze głosowania przez studentów. 

 

Student zobowiązany jest do odbycia szkoleń z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bibliotecznego. Student studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

dodatkowo dwumodułowego szkolenia dotyczącego merytorycznego, organizacyjnego i technicznego 

odbywania studiów z wykorzystaniem zdalnych form studiowania.  

 

Jak już wspomniano konstrukcja programu studiów umożliwia studentom elastyczne kształtowanie 

ścieżki kształcenia i dostosowanie jej do preferencji. Jednocześnie szeroki wybór zajęć, którym 

przypisano punkty ECTS nie wiąże się z ryzykiem pominięcia, braku realizacji lub nieosiągnięcia 

określonych w programie studiów efektów uczenia się. Efekty uczenia się określone w programach 

studiów dla poszczególnych modułów kształcenia do wyboru są bowiem wobec siebie 

komplementarne i eliminują możliwość ich pominięcia w toku studiów.  

 

Dopełnieniem możliwości elastycznego kształtowania ścieżki kształcenia i dostosowania jej do 

preferencji studentów jest: 

a) doradztwo zawodowe stanowiące integralny składnik studenckich praktyk zawodowych w 

każdej formie studiów:  

- dwugodzinne grupowe doradztwo zawodowe poprzedza rozpoczęcie praktyki zewnętrznej 

(spotkanie organizowane jest dla studentów semestru VII studiów);  

b) pomoc opiekunów roku:  
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- na kierunku Prawo powołany jest opiekun dla każdego roku każdej formy studiów. 

 

Cele strategiczne uczelni w odniesieniu do koncepcji kształcenia związane są z wykreowaniem 

sylwetki absolwenta polegającej na łączeniu – zgodnie z misją EWSPA – modelu prawnika–

humanisty z profesjonalizmem zawodowym i wrażliwością aksjologiczną, tj. absolwentów, którzy 

skutecznie rozwiązują problemy prawne ludzi poszukujących pomocy, a jednocześnie w sposób 

koncyliacyjny potrafią neutralizować konflikty interesów. Celem kształcenia w Uczelni jest 

kształtowanie wartości w oparciu o kulturę grecką, rzymską i  aksjologię cywilizacji chrześcijańskiej, 

tudzież myśli oświeceniowej, co stanowi wyzwanie dla współczesnego świata. Założeniem procesu 

kształcenia w EWSPA jest formowanie umysłów otwartych, refleksyjnych a jednocześnie 

dysponujących wymaganym poziomem wiedzy. 

Należy koniecznie podkreślić, że EWSPA realizuje od lat istotną kulturową misję kształcenia polskiej 

polonii, przede wszystkim na kierunku prawo w Filii w Londynie. Związane jest to z  misją Uczelni, 

która polega w tej kwestii na przygotowaniu absolwentów mieszkających i pracujących za granicą do 

podejmowania nowych wyzwań zawodowych związanych z pracą w instytucjach Unii Europejskiej, 

oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. 

Kształcenie w odniesieniu do prowadzonej w uczelni działalności naukowej.   

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji będzie po raz pierwszy poddana ewaluacji jakości 

działalności naukowej według kryteriów ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.). Do tej pory uczelnia nie była parametryzowana w zakresie 

jakości działalności naukowej. Należy jednak zaznaczyć, że obecne władze Uczelni podejmują 

aktywne działania w kierunku uzyskania coraz lepszych wyników w dziedzinie ewaluacji jakości 

działalności naukowej. Dotychczasowy brak ewaluacji w tym przedmiocie nie oznacza, że pracownicy 

Uczelni, przy jej wsparciu, nie prowadzą działalności naukowej. Aktywność taką w ramach swoich 

specjalizacji zawodowych i naukowych prowadzą wszyscy zatrudnieni w Uczelni nauczyciele 

akademiccy. Również dobór osób współpracujących z Uczelnią na zasadach umów cywilnoprawnych 

odbywa się z uwzględnieniem ich aktywności naukowo-badawczej. 

Zespół zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich składa się z 4 osób z tytułem naukowym 

profesora, 4 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 9 osób ze stopniem doktora nauk. 16 

nauczycieli akademickich posiada w/w stopnie lub tytuły naukowe w dziedzinie nauk społecznych, w 

dyscyplinie nauk prawnych, zaś 1 w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki socjologiczne i 

nauki polityczne. 

Aktywność naukowa nauczycieli akademickich koresponduje z prowadzonymi w EWSPA 

przedmiotami z programu kształcenia: 

 

Wykaz nauczycieli akademickich dla ocenianego kierunku zatrudnionych na etacie i 

wskazujących EWSPA jako podstawowe miejsce zatrudnienia 

Lp. Tytuł/stopień 

naukowy  

 

 

Imię  

i nazwisko 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

1 prof. dr hab.  Jerzy Wiatr Wstęp do bezpieczeństwa, Wstęp 

do socjologii 

2 Prof. dr hab.  Roman Wieruszewski  Prawo konstytucyjne, 

Międzynarodowa ochrona praw 

człowieka, pro/seminaria 

magisterskie 
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3 Prof. dr hab.  Roman Sowiński Prawo gospodarcze, Prawo 

administracyjne, Postępowanie 

administracyjne i sądowo-

administracyjne, pro/seminaria 

magisterskie 

4 dr hab. Barbara Bajor  Prawo cywilne cz. ogólna, cz. 

szczegółowa, Prawo cywilne 

zobowiązania – cz. ogólna i cz. 

Szczegółowa, Prawo cywilne 

spadki, prawo rodzinne i 

opiekuńcze, Prawo bankowe 

prywatne, Konstruowanie umów 

cywilno-prawnych, pro/seminaria 

magisterskie 

5 dr hab. 

SSN 

Tomasz Szanciło Prawo cywilne cz. ogólna, Prawo 

cywilne zobowiązania– cz. ogólna i 

cz. szczegółowa, Postępowanie 

cywilne, Postępowanie 

nieprocesowe, Apelacja w 

postępowaniu cywilnym, 

Konstruowanie umów cywilno-

prawnych,  Pisma procesowe w 

postępowaniu cywilnym, 

pro/seminaria magisterskie 

6 dr hab. 

PPO 

Marta Kolendowska - 

Matejczuk 

Prawo międzynarodowe publiczne, 

Prawo Unii Europejskiej, Prawo 

Unii Europejskiej – cz. materialna, 

Prawo karne, Postępowanie karne, 

Prawo organizacji 

międzynarodowych, pro/seminaria 

magisterskie 

7 dr hab. 

Adw. 

Waldemar Gontarski Prawo rzymskie, Prawo 

międzynarodowe publiczne, Prawo 

Unii Europejskiej, Prawo mediów, 

Prawo ochrony własności 

intelektualnej i przemysłowej, 

pro/seminaria magisterskie 

8 Dr Magdalena Dziedzic Prawo cywilne cz. ogólna, cz. 

rzeczowa, Prawo cywilne 

zobowiązania – cz. ogólna i cz. 

szczegółowa, Apelacja w 

postępowaniu cywilnym, Cywilne 

postępowanie zabezpieczające, 

zajęcia tutorskie, pro/seminaria 

magisterskie 

9 Dr  Marta Madej - Kaleta Prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych, pro/seminaria 

magisterskie 

10 Dr  

r.pr. 

Iwona Rzucidło Wstęp do prawoznawstwa, Logika i 

argumentacja prawna, Metody 

prawnicze, Postępowanie 
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nieprocesowe, Prawo cywilne cz. 

ogólna, Prawo cywilne cz. 

rzeczowa, pro/seminaria 

magisterskie 

11 Dr  

r.pr. 

Karolina Szuma Prawo cywilne zobowiązania cz. 

ogólna i szczegółowa, prawo 

cywilne cz. ogólna i rzeczowa, 

Prawo cywilne - spadki , prawo 

rodzinne i opiekuńcze,  Prawo 

budowlane, Prawo urzędnicze, 

Prawo administracyjne, 

Postępowanie administracyjne i 

sądowo-administracyjne, 

Gospodarka  nieruchomościami i 

zarządzanie przestrzenne, Prawo 

samorządu terytorialnego, 

pro/seminaria magisterskie 

12 Dr  

r.pr. 

Piotr Nazaruk Prawo handlowe, Pisma w 

postępowaniu cywilnym, Prawo 

cywilne zobowiązania – cz. ogólna 

i cz. szczegółowa, pro/seminaria 

magisterskie 

13 Dr  

Adw. 

Andrzej Ważny Prawo karne, postepowanie karne, 

Kryminalistykę, Prawo karne 

wykroczeń, Prawo karne 

wykonawcze, Pisma procesowe w 

postępowaniu karnym, 

pro/seminaria magisterskie 

14 Dr  Iwona Parchimowicz - 

Gontarska 

Prawo międzynarodowe publiczne, 

prawo Unii europejskiej, Prawo 

dyplomatyczne i konsularne, 

pro/seminaria magisterskie 

15 Dr  Sebastian Gajewski Prawo administracyjne, 

Postępowanie administracyjne i 

sądowo-administracyjne, Prawo 

samorządu terytorialnego, Pisma w 

postępowaniu administracyjnym, 

Postępowanie egzekucyjne w 

administracji,  

16 Dr  Małgorzata Ewa Urban - 

Theoharakis 

Prawo gospodarcze, Prawo 

finansowe i finansów publicznych, 

Prawo podatkowe, Prawo ochrony 

konkurencji i konsumentów 

17 Mgr Justyna Kotowska Psychologia sądowa, Psychologia 

zeznań i wyjaśnień 

18 Mgr  Jakub Spurek Ćwiczenia: Prawo cywilne 

zobowiązania – cz. szczegółowa, 

Apelacja w postepowaniu 

cywilnym, Postępowanie w 

sprawach rodzinnych i 

opiekuńczych, Postępowanie 
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cywilne, zajęcia tutorskie 

19 Mgr 

Doradca 

restrukturyzacyjny 

Jan Hambura Ćwiczenia: Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych, Prawo podatkowe, 

Logika i wykładnia prawa, zajęcia 

tutorskie 

20 Mgr  Grażyna Błaszczyk j. angielski 

21 Mgr inż. Piotr Lipiński Ćwiczenia: Technologia 

informacyjna 

Wykaz nauczycieli akademickich dla ocenianego kierunku zatrudnionych na etacie i 

wskazujących EWSPA jako podstawowe miejsce zatrudnienia 

Lp. Tytuł/stopień 

naukowy 

Imię  

i nazwisko 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

1 Prof. dr hab. 

r.pr. 

Władysław Czapliński Prawo międzynarodowe, Prawo 

UE, Prawo UE cz. materialna 

 

 

 

Proces kształcenia w EWSPA wspomagany jest stwarzaniem studentom możliwości aktywizacji 

naukowej w ramach: 

 6 kół naukowych działających w Uczelni: Prawa prywatnego, międzynarodowego, karnego, 

teorii i filozofii prawa, handlowego i gospodarczego oraz nowych technologii; 

 możliwością publikacji wyników badań, najlepszych prac dyplomowych (w formie 

przystosowanej do artykułu naukowego) w wydawanym przez Uczelnię czasopiśmie 

naukowym: Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, do którego 

rokrocznie realizowany jest nabór najlepszych tekstów studentów i absolwentów; 

 wsparciem kadry naukowo-badawczej w publikacji artykułów naukowych studentów i 

absolwentów uczelni w czasopismach współredagowanych przez nauczycieli akademickich 

związanych z uczelnią (np. prof. dr hab. Jerzy Wiatr jest przewodniczącym rad redakcyjnych 

czasopism: „Studia Socjologiczno-Polityczne, Seria Nowa” oraz dwumiesięcznika „Res 

Humana”, dr A. Ważny, prof. EWSPA jest członkiem rady programowej miesięcznika 

„Paragraf na Drodze”, wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, członkiem rady 

naukowej kwartalnika „Młoda Palestra”, czasopisma aplikantów adwokackich, członkiem 

rady naukowej miesięcznika Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych”); 

 organizowanych przez Uczelnię wizyt studyjnych (naukowo-popularyzatorskich) w organach 

ochrony prawnej, z którymi związana jest kadra naukowo-akademicka Uczelni, np.: w Sądzie 

Najwyższym (organizator: dr hab. Artur Kotowski), w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

(organizator: dr hab. Michał Kowalski); 

 zaplanowanych i zorganizowanych przez Uczelnię konferencjach, spotkaniach  naukowych. 

 

 

 

 

 

 



 

KONFERENCJE, SPOTKANIA NAUKOWE ORAZ WARSZTATY ZREALIZOWANE W LATACH 2015 -2021 (do września) 

Konferencja / Spotkanie 
Naukowe 

Typ 

  

Termin organizacji Miejsce Organizator 

Nazwa dzień miesiąc rok Miasto Instytucja Wydział Jednostka 

„Bezpieczeństwo 
 w Europie” 

 

Program/informacje 

K 28 maj 2015 Warszawa INP PAN ogólnopolska Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 

W dniu 28 maja 2016 roku w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Sali 203 odbyła się konferencja nt. „Bezpieczeństwa w Europie” . 
Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie pod 
patronatem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

Program konferencji: 

9:30 – 10.00 – rejestracja uczestników 

10.00 – 10.10 – otwarcie konferencji, mgr Karolina Szwarc (moderator) 

10.10.10.30 – referat wprowadzający pt. Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym, dr hab. Andrzej Czupryński, Akademia Obrony Narodowej 
w Warszawie 

10.00- 12.30 Panel I. Zagrożenie terroryzmem – aspekty prawne 

10.30 - 12.00 Wystąpienia 

1. Terroryzm – aspekt prawny – mgr Małgorzata Tyszko – Gasik, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

2. Bezpieczeństwo w ruchu powietrznym i przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu - mgr Urszula Staśkiewicz, Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji 

3. Zagrożenie terrorystyczne – perspektywa niemiecka, Dawid Wypych LL.B., absolwent Uniwersytetu EUV Viadrina 

4. Zagrożenie terroryzmem w Polsce na podstawie „Raportu o stanie bezpieczeństwa państwa w 2013 r.”, nadkom. Wanda Mende, Komenda 
Główna Policji 

5. Wybrane aspekty międzynarodowego i krajowego obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, dr Witold Plecha, BUOS Sp. z o. o. 

6. Wykorzystanie systemów bezzałogowych statków powietrznych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mgr Dariusz 
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Kompała, 

Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej 

12.00 – 12.30 Dyskusja 

12.30 – 13.00 Przerwa na poczęstunek 

13.00 – 15.00 Panel II. Konflikt rosyjsko – ukraiński 

13.00 – 14.30 Wystąpienia 

1. Geneza, rozwój i przyszłość konfliktu na Ukrainie. Jego wpływ na bezpieczeństwo i pokój w Europie, mgr Grzegorz Paczowski, Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

2. Przebieg działań militarnych w czasie konfliktu na Ukrainie. Możliwe warianty działań na przyszłość oraz ich wpływ na bezpieczeństwo 
Europy, mjr mgr inż. dypl. Mariusz Kordowski 

3. Spojrzenie na genezę konfliktu rosyjsko ukraińskiego z perspektywy Ukraińców, Michał Monych, Bartłomiej Osiecki, Europejska Wyższa 
Szkoła 

Prawa i Administracji 

4. Legalność interwencji na Krymie w świetle prawa międzynarodowego, mgr Przemysław Stupak, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji 

5. Wpływ umowy stowarzyszeniowej na konflikt rosyjsko-ukraiński, mgr Małgorzata Boczkowska, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i 
Administracji 

14.30 – 15.00 Dyskusja 

15.00 Podsumowanie konferencji 
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„Instytucje pomocy 
prawnej w świetle 

regulacji wybranych 
państw europejskich” 

 

Program/informacje 

K 9 styczeń 2016 Bruksela Dom Polski 
EWSPA 

Międzywydziałowa EWSPA 

W dniu 9 stycznia 2016 roku  w  Domu Polskim w Brukseli odbyła się konferencja nt. „Instytucji pomocy prawnej w świetle regulacji 
wybranych państw europejskich” . 

Program konferencji: 

Część I 

17:00 Adwokat profesor nadzwyczajny EWSPA Dariusz Czajka - rozpoczęcie, omówienie projektu konferencji oraz inauguracja działalności 
Ośrodka Prawno - Psychologicznego przy EWSPA 

17:30 Profesor Roman Wieruszewski - Prawo do sądu i jego ograniczenia w świetle aktów prawa międzynarodowego 
18:10 Doktor Michał Kowalski - Systemy sądownictwa państw europejskich z uwzględnieniem kognicji sądów powszechnych i 
administracyjnych 

18:40 -18:50 Wolne pytania - panel dyskusyjny podsumowujący część I 

Część II 

19:00 Małgorzata Skoczylas - ''Koszty postępowania sądowego w prawie belgijskim, holenderskim i polskim'' 

19:10 Joanna Gajewska - ''Systemy zwolnienia od kosztów sądowych i przyznawania profesjonalnego zastępstwa procesowego (adwokat, 
radca prawny) z urzędu w Belgii, Holandii i w Polsce'' 

19:20   Bożena Studzińska - ''Przymus radcowsko-adwokacki w regulacjach prawnych Belgii, Holandii i Polski'' 

19:30   Dariusz Lasek - ''Koszty postępowania sądowego oraz systemy zwolnienia od kosztów sądowych i przyznawania profesjonalnego 
zastępstwa procesowego (adwokat, radca prawny) z urzędu w na terenie Niemiec.19: 40 Karolina Leśniak: Przymus radcowsko-adwokacki w 
prawie niemieckim 

19:50 Podsumowanie i zakończenie 
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„Prawne aspekty 
przekraczania granic 
wewnętrznych Unii 

Europejskiej i ich wpływ 
na bezpieczeństwo” 

 

Program/informacje 

K 17 marzec 2016 Warszawa INP PAN ogólnopolska Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 

W dniu 17 marca 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Sali 203 odbyła się 
konferencja nt. 

„Prawnych aspektów przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej i ich wpływu na bezpieczeństwo”.  

Prelegentami byli studenci oraz absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, a także doktoranci Akademii Obrony 
Narodowej. Podczas konferencji analizowano m.in. przepisy dotyczące walki z terroryzmem morskim, regulacje w lotnictwie cywilnym i 
wojskowym, oraz wpływ braku kontroli podczas przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej na rozwój grup zajmujących się 
przestępczością zorganizowaną. 

 Tematyka konferencji dotykała następujących zagadnień: 

1. Procedury/regulacje prawne dotyczące terroryzmu/ antyterrorystyczne w prawie Morskim 

2. Aspekty prawne zjawiska prostytucji i handlu ludźmi na terenie UE 

3. Prawne regulacje w lotnictwie cywilnym 

4. Drogi i sposoby przemytu substancji narkotycznych do Polski 

5. Status uchodźcy w UE 

6. Obrót bronią na terenie UE 

„Prawo, moralność, 
polityka” 

 

Program/informacje 

K 28 maj 2016 Bruksela Dom Polski 
EWSPA 

międzywydziałowa EWSPA 

W dniu 28 maja 2016 w Brukseli roku odbyła się konferencja nt. „Prawo, moralność, Polityka”. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją prof. dr hab. 
Jerzego Wiatra, Rektora Honorowego EWSPA, pt. ,,Moralność i polityka”. Następnie Rektor, prof. nadzw. EWSPA adw. dr Dariusz Czajka 
przybliżył gościom temat moralności z prawnego punktu widzenia w oparciu o doktrynę Leona Petrarzyckiego. W kolejnym wystąpieniu Dr 
Waldemar Gontarski, Dziekan Wydziału EWSPA w Londynie, podkreślił funkcję i znaczenie prawa warunkowaną koniecznością sankcji, która 
jego zdaniem jest jedynym elementem determinującym powstrzymanie człowieka przed naruszaniem praw podmiotowych bliźniego.  

Część pierwszą konferencji zakończył mgr Adam Snarski, pełnomocnik Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Belgii, prelekcją 
,,Ochrona pracownika przed dyskryminacją w UE-obowiązek moralny”.  
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W drugiej części konferencji głos zabrała studentka EWSPA - Pani Andżelika  Rosińska oraz absolwentka EWSPA- Pani Kinga Świder poruszając 
temat, który w XXI wieku wciąż budzi wiele kontrowersji ,,Kobiety w społeczeństwie. Równouprawnienie i dyskryminacja”.  

Prelekcją ,,Etyczny wymiar prawa” Pani Beata Hamdorf, studentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zwieńczyła teoretyczną 
część spotkania, po której nastąpiła merytoryczna dyskusja poruszająca omawiane tematy.  

Konkluzja zasadnicza sprowadza się do twierdzenia, że współczesny świat toczony konfliktami interesów na wszystkich poziomach życia 
społeczeństw, począwszy od relacji rodzinnych, grup społecznych oraz stosunków między-państwowych nie może abstrahować od 
fundamentalnych paradygmatów moralnych opartych na fundamencie wolności, sprawiedliwości, roztropności prawa pozytywnego 
uwzględniających apulsywne i repulsywne emocje jednostki, tudzież empatii i wzajemnego szacunku. Ten moralny kanon wspomagany 
kelsenowskimi sankcjami jest warunkiem sine qua non przetrwania współczesnego świata. Natomiast podstawowym instrumentem 
łagodzenia konfliktów między ścierającymi się wartościami, interesami i wynikającymi z nich emocjami jest mediacja i kompromis. 

„Problemy prawne 
wspólnot 

mieszkaniowych - 
wybrane zagadnienia 

praktyczne na 
przykładzie Teatru 

Kamienica” 

 

 

Program/informacje 

K 6 czerwiec 2016 Warszawa Teatr Kamienica ogólnopolska Koło Naukowe Prawa Prywatnego, Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 6 czerwca 2016 roku w  Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Problemy prawne wspólnot mieszkaniowych – 
wybrane zagadnienia praktyczne na przykładzie Teatru Kamienica”.  

Spotkanie rozpoczął Rektor, prof. nadzw. EWSPA adw. dr Dariusz Czajka oraz właściciel Teatru Kamienica- Pan Emilian Kamiński. 
Wprowadzenia  
w problematykę wspólnot mieszkaniowych oraz prezentacji prelegentów dokonała prof. dr hab. Barbara Bajor. Konferencja podzielona 
została na dwie części: część referatową oraz panel dyskusyjny-  debatę ekspercką, w której udział wzięli wybitni przedstawiciele nauki i 
praktyki zajmujący się na co dzień problematyką prawa rzeczowego.  

Debatę ekspercką prowadziła prof. Małgorzata Bednarek (radca prawny w Kancelarii GreenbergTrauring, a w gronie ekspertów wystąpili m.in.  

1. prof. Barbara Bajor (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 

2.  dr Agnieszka Kawałko (Katolicki Uniwersytet Lubelski, radca prawny w Kancelarii Kawałko &Godlewski)  

3. dr Krystyna Krzekotowska (Uczelnia Łazarskiego). 
Cześć referatową otworzył: 

Mgr Andrzej Leśniewski – absolwent EWSPA, 

przedstawiając historię sporu prawnego Teatru Kamienica i Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzającej budynkiem. 
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Następnie wystąpiła: 

dr Małgorzata Kubacka - absolwentka EWSPA przedstawiając problematykę ochrony prawnej własności nieruchomości. 

Kolejno wystąpił: 

mgr Robert Morawski - absolwent EWSPA, 

Swoją prezentację poświęcił wybranym problemom związanym z analizą ochrony praw właścicieli lokali, własności lokali jako elementu 
składowego wspólnoty oraz prawidłowości wykonywania praw i obowiązków członków wspólnoty dla osiągnięcia zamierzonego celu.  

 

Podczas kolejnych wystąpień: 

Mgr Jakub Spurek – prodziekan Wydziału Prawa EWSPA w Londynie  

wygłosił referat nt. "Zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej", w którym poruszona została problematyka środków ochrony prawnej, 
które mogą być podjęte przez każdego z właścicieli. 

Mgr Beata Habryka- Kalamala  - absolwentka EWSPA 

przybliżyła problematykę odpowiedzialności prawnej zarządu wspólnoty mieszkaniowej (referat: Odpowiedzialność prawna Zarządu 
Wspólnoty Mieszkaniowej). 

W referacie mgr Anety Miechowicz – absolwentka EWSPA 

został ujęty aspekt Wspólnoty Mieszkaniowej jako strony w postępowaniu administracyjnym  
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„Problematyka 
terroryzmu i jego 

zwalczania” 

 

Program/informacje 

K 5 listopad 2016 Bruksela Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA Bruksela 

międzywydziałowa EWSPA 

W dniu 5 listopada 2016 roku w Brukseli odbyła się konferencja nt. „Problematyki terroryzmu i jego zwalczania”. 
Program konferencji: 

10:00 -10:15 Rozpoczęcie, przywitanie gości - adwokat dr Dariusz Czajka, prof. nadzw.  Rektor EWSPA 

10:15 - 10:50 ''Formy terroryzmu i jego zwalczanie'' – prelekcja, prof. dr hab. Jerzy Wiatr Rektor honorowy EWSPA 

10:50 -11:30 ''Prawa człowieka w kontekście bezpieczeństwa'' – prelekcja, prof. Roman Wieruszewski, Kierownik Katedry Prawa 
Konstytucyjnego i Praw Człowieka w EWSPA 

11:30-11:45 panel dyskusyjny 

11:45 - 12:05 ''Unijna strategia walki z terroryzmem'' – prelekcja, asystent europosła Janusza Zemke, doktorant, mgr Marek Tomczyk 

12:05 - 12:25 ''Wielokulturowość a bezpieczeństwo narodowe Belgii'' – prelekcja, doktorant KUL mgr Adam Snarski, absolwent EWSPA 

12:25 - 12:45 Panel dyskusyjny oraz zakończenie konferencji  

 

„Świat wobec 
współczesnych wyzwań” 

 

Program/informacje 

K 16 marzec 2017 Warszawa INP PAN ogólnopolska Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 

Dnia 16 marca 2017 roku  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w sali 273 odbyła się 
konferencja pt. „Świat współczesnych wyzwań” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji.  

Referaty poruszały  tematykę polityczno-prawnych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się świat m.in. walka z ISIS, zamach stanu w Turcji, 
nowy prezydent USA oraz zmiany zachodzące w Unii Europejskiej w XXI wieku. Prelegentami byli studenci oraz absolwenci EWSPA, a także 
doktoranci Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie. 

Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Jerzy Wiatr, a dyskusje moderował  dr Michał Kowalski, pracownik naukowo dydaktyczny 
EWSPA. 

Skład komitetu organizacyjnego: Przeor Marta, Staśkiewicz Urszula, Stupak Przemysław, Wioleta Czajka, Zasępa Sylwii 
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„Problematyka 
kredytów 
mieszkaniowych 
udzielonych w walutach 
obcych, w szczególności 
sytuacja prawna 
konsumentów- 
kredytobiorców” 

 

Program/informacje 

K 17 maja 2017 Warszawa INP PAN międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Prywatnego, Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 17 maja 2017 roku w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, Pałac Staszica w Sali nr 203 odbyła się konferencja nt.: 
„Problematyki kredytów mieszkaniowych udzielonych w walutach obcych, w szczególności sytuacji prawnej konsumentów- kredytobiorców”  

Program konferencji: 

REFERAT WPROWADZAJĄCY - dr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 

- ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY UMOWY KREDYTU - Jakub Spurek – Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie, Europejska 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 

- UBEZPIECZENIE KREDYTU- ZYSK CZY DODATKOWY KOSZT DLA KLIENTA? Janusz Fajfer – Niezależny rzeczoznawca, absolwent Wydziału Prawa 
w Warszawie, EWSPA 

 - WPŁYW REKOMENDACJI KNF NA SYTUACJĘ PRAWNĄ KREDYTOBIORCY- KONSUMENTA Beata Habryka-Kalamala – absolwentka Wydziału 
Prawa EWSPA w Warszawie, Kancelaria Adwokacka adw. Doroty Wypusz – Kuch w Katowicach 

- OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE przez UOKiK Sara Szajner – Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w Warszawie 

-PROBLEMATYKA NIEWAŻNOŚCI UMÓW KREDYTOWYCH INDEKSOWANYCH DO WALUTY CHF dr Piotr Nazaruk – Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji w Warszawie, Polskie Kolegium Prawno-Gospodarcze  
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„Konstytucja RP po 20 
latach” 

 

 

Program/informacje 

K 10 czerwca 2017 Bruksela  Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA Bruksela 

międzywydziałowa EWSPA  

W dniu 10 czerwca 2017 roku w Brukseli z okazji dwudziestolecia uchwalenia Konstytucji RP została zorganizowana konferencja naukowa nt. 
”Konstytucja RP po dwudziestu latach”. 

Program konferencji: 

Otwarcie: Rektor prof. dr Dariusz Czajka 

Referaty:  

EWSPA, Prof. dr Roman Wieruszewski, „Prawa człowieka w Konstytucji RP”EWSPA,Prof. dr hab. Jerzy Wiatr, „Droga do kompromisu 
konstytucyjnego 1997 Komunikaty studentów/absolwentów EWSPA: Dariusz Lasek, absolwent EWSPA – ”Prawa i obowiązki obywatelskie w 
Konstytucji PRL i III RP – porównanie”. 

„Regions between 
Global and Local” 

 

 

Program/informacje 

K 8-9 Stycznia 2018 Bruksela Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA Bruksela 

międzynarodowa EWSPA oraz Komitet Badawczy 47 Global Local Relations 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych 
(IPSA) 

W dniach 8-9 stycznia 2018 roku w Brukseli odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat „Regions between Global and Local”.  

Organizatorami konferencji była: Europejska Wyższa  Szkoła Prawa i Administracji oraz  Komitet Badawczy 47 (Global-Local Relations) 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA).  

Konferencja odbywała się w brukselskiej siedzibie EWSPA. Pracami konferencji kierowali:  

1. dr Krzysztof Ostrowski, prorektor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, w obecnej kadencji przewodniczący 
Komitetu Badawczego 47 oraz  

2. prof. dr hab. Jerzy Wiatr, rektor honorowy EWSPA, były przewodniczący tego komitetu (w latach 2009-2016).  
 

Na konferencji przedstawiono 9 referatów: 

1.  z Argentyny dr Erica Gorbak,  

2. z Austrii prof. Karin Liebhart, 

3. z Kamerunu dr Robert Fanken,  
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4. z Polski: 

4.1 dr Michał Kowalski  -EWSPA,  

4.2 dr Krzysztof Ostrowski - Akademia Humanistyczna w Pułtusku,  

4.3 profesor Jerzy Wiatr - EWSPA, 

5. z Rosji  - profesor Nadieżda Ponomarenko oraz profesor Natalia Wielikaja 

6. z Ukrainy dr Wiktor Putrenko 
 

 W konferencji wzięli tez udział i wygłosili referaty: przedstawiciel Komitetu Regionów Unii Europejskiej (wicedyrektor komitetu dr Wolfgang 
Petzold) oraz pracownicy przedstawicielstwa województwa mazowieckiego w Brukseli. 

 

„Ustawodawstwo 
cywilne, karne i 

administracyjne wobec 
regulacji Konstytucji RP” 

 

 

Program/informacje 

K 2 Marca 2018 Warszawa Centrum 
Konferencyjne 
Kopernika 

ogólnopolska EWSPA 

W dniu 2 marca 2018 roku z okazji Jubileuszu 20-lecia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w  Warszawie odbyła się konferencja 
pt. „Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP” 

PROGRAM KONFERENCJI: 

10:30-11:30 PANEL CYWILNY 

10:30-11:30  Prawo i postępowanie cywilne – szanse i zagrożenia w aspekcie norm konstytucyjnych 

Moderator: dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor, Dziekan Wydziału Prawa EWSPA 

Prelegenci: 

dr Dariusz Czajka, JM Rektor EWSPA 

dr Joanna Mucha-Kujawa, współpracownik dydaktyczny EWSPA 

dr Małgorzata Urban - Theocharakis, pracownik dydaktyczny EWSPA 

mgr Jakub Spurek, Prodziekan Wydziału Prawa EWSPA 
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mgr Beata Habryka-Kalamala, absolwentka EWSPA 

Dyskusja 

12:00-13:30 PANEL KARNY 

12:00-12:45 MODUŁ I Nowelizacje postępowania karnego i perspektywa zmiany Konstytucji – po 20 latach obowiązywania  

Moderator: dr Andrzej Ważny, adiunkt w EWSPiA 

Prelegenci: 

sędzia dr Sebastian Ładoś, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli 

sędzia Dorota Radlińska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie 

prokurator Prokuratury Okręgowej w st. spocz. Jarosław Polanowski 

12:45-13:30 MODUŁ II Realizacja gwarancji karnomaterialnych i karnoprocesowych zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w  
Konstytucji RP i polskim prawie karnym 

Moderator: prokurator Prokuratury Krajowej w st. spocz. Andrzej Kryże 

Prelegenci: 

sędzia Piotr Niedzielak, Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

mgr Małgorzata Tyszko-Gasik, absolwentka EWSPA 

mgr Małgorzata Boczkowska, absolwentka EWSPA 

Dyskusja 

14:00-15:00 PANEL ADMINISTRACYJNY 

14:00-14:45  Zmiany postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego a normy konstytucyjne i międzynarodowe  

Moderator prof. dr hab.  Roman Wieruszewski, Polska Akademia Nauk, EWSPA  

Prelegenci: 

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski, pracownik dydaktyczny w EWSPA 

dr Michał Kowalski, adiunkt w EWSPA 

dr Sebastian Gajewski, pracownik dydaktyczny w EWSPA 

Dyskusja 
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15:00    Podsumowanie i zamknięcie konferencji Prodziekan Wydziału Prawa  dr Artur Kotowski  

 
Tematem przewodnim spotkania była aktualna obecnie w dyskursie prawniczym problematyka ustawodawstwa karnego, cywilnego i 
administracyjnego wobec Konstytucji RP. Program konferencji był bardzo napięty, gdyż obejmował cztery bloki tematycznych wystąpień o 
wybranych zagadnieniach – przede wszystkim – praktyki stosowania prawa, ale także, w niektórych wystąpieniach, poruszono zagadnienia 
konstytucyjnych uwarunkowań tworzenia prawa. Ogólna refleksja z przeprowadzonych po każdym panelu dyskusji sprowadza się do 
przypomnienia znanej tezy A. Kaufmanna, że „bez wykładni nie ma prawa”. Polski dyskurs prawniczy wszelkiego rodzaju – nauki prawa (w tym 
dogmatyk), ale też tzw. praktyki prawniczej, ujawnia – wbrew przekonaniom – nie tylko aksjologiczne, ale też praktyczne dyskusje nad 
praktyczną realizacją zasady hierarchiczności systemu prawa. Z pewnością rozmowa w znamienitym gronie uznanych Prelegentów pozwoliła 
zidentyfikować określone problemy interpretacyjne i zaproponować ich rozwiązanie na etapach tworzenia, bądź jedynie stosowania prawa. 

 

„Społeczeństwo- szanse i 
zagrożenia” 

Program/informacje 

K 15 Marca 2018 Warszaw
a 

INP PAN ogólnopolska Koło Prawa Międzynarodowego EWSPA 

W dniu 15 marca 2018 roku w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, Pałac Staszica w Sali nr 203 została zorganizowana 
konferencja  pt.: „Społeczeństwo - szanse i zagrożenia”.  

Myślą przewodnią spotkania było tempo zmian we współczesnym świecie. Rozwój nauki i technologii  wywołał w ludziach poczucie wolności i 
nieograniczonych możliwości. Internet, samoloty pasażerskie, leki i suplementy, nowoczesna broń... te wynalazki miały ułatwić życie, ale wraz 
z nowymi odkryciami pojawiły się też nowe zagrożenia- popularyzacja szkodliwych używek, cyberszpiegostwo, terroryzm, niedostatki energii. 
Przemiany następują także na arenie międzynarodowej: spadek znaczenia ONZ, podważanie wiarygodności porozumień rozbrojeniowych, 
powstawanie nowych form ekstremizmu o podłożu politycznym i religijnym, reorientacja polityki zagranicznej światowych mocarstw. Zwroty i 
modyfikacje widoczne są także w Polsce- liczne, kontrowersyjne nowelizacje ustaw (m.in. ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym) oraz próby reformy przepisów dotyczących aborcji oraz szkolnictwa wyższego. Dokonujące się  
przeobrażenia dotykają społeczeństw na całym świecie. Pojawiają się nowe szanse, ale i nowe zagrożenia, o których dyskutowano podczas IV 
Ogólnopolskiej Konferencji Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego EWSPA. Rozmowy były niezwykle burzliwe, ale zarazem owocne, 
ponieważ prelegentami byli przedstawiciele różnych uczelni, co umożliwiało spojrzenie na przedmiotową problematykę z wielu punktów 
widzenia:  

1. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - m.in. Rosiak Agnieszka „Dostęp do broni jako środka ochrony osobistej";  

2. Akademia Sztuki Wojennej- m.in. mgr Przeor Marta „Nielegalne migracje w świadomości społecznej - analiza wyników badań własnych”. 

3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej – mgr Kolmann Piotr „PSP w systemie ochrony ludności”. 

4. Wojskowa Akademia Techniczna- Kominek Łukasz „Terroryzm i przestępstwo terrorystyczne w regulacjach prawnych RP”.  

5. Uniwersytet Śląski w Katowicach- mgr Fortońska Agnieszka „Zagrożenia wynikające z transportu lotniczego”. 
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6. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie- Oporski Piotr „Odżywki i środki anaboliczne w życiu młodzieży. 

 

„Ład międzynarodowy i 
bezpieczeństwo 

narodowe - 
perspektywa stulecia” 

 

 

 

Program/informacje 

K 8-9 wrzesień  2018 Bruksela Zamiejscowy 
Wydział 
Administracji 
EWSPA 
Bruksela 

ogólnopolska Koło Prawa Międzynarodowego EWSPA 

W dniach 8-9 września 2018 roku w Brukseli odbyła się konferencja nt. „Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe - perspektywa 
stulecia”. Zakres tematyczny Konferencji dotyczył zarówno charakterystycznych wydarzeń np.  zmian w prawie zarówno w Polsce, jak i na 
arenie międzynarodowej, rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian w społeczeństwie europejskim jakie zaszły na przełomie XX i XXI wieku.  
W programie:   

Sobota, 08.09.2018 r. 

12:00 Otwarcie konferencji- referat wprowadzający Prof. Jerzy Wiatr 

12:30 Rozpoczęcie panelu pierwszego- referat  wprowadzający dr Michał Kowalski 

PANEL PIERWSZY– Ład międzynarodowy (godz. 13.00-14.00) 

PANEL DRUGI– Bezpieczeństwo wewnętrzne (godz. 14.30-16.30) 

Niedziela, 09.09.2018 r. 

12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji 

PANEL TRZECI– Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (godz.12.00-14.30)  
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„Atypowe konstrukcje 
prawne w spółkach 

kapitałowych” 

 

Program/informacje 

K 15 wrzesień  2018 Warszaw
a 

Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Prawa Gospodarczego i Handlowego EWSPA 

W dniu 15 września 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych”. 

 Program konferencji: 

I. Otwarcie Konferencji o godz. 12:00 

• Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr Artur Kotowski 

• Prezes Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – Katarzyna Kiszka, studentka EWSPA 

II. Wprowadzenie do tematyki Konferencji: Kierownik Zakładu Prawa Handlowego oraz Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i 
Gospodarczego EWSPA – dr Piotr Nazaruk 

III. Referaty 

1. „Granice autonomii woli stron w kształtowaniu atypowych stosunków prawnych w spółkach kapitałowych” – dr Piotr Nazaruk, adiunkt 
EWSPA, radca prawny 

2. “Odpowiedzialność członka zarządu spółki handlowej oraz możliwości ograniczania lub unikania odpowiedzialności” – mgr Jan Hambura, 
wykładowca EWSPA 

3. „Spółka akcyjna prowadząca działalność bankową” – dr Małgorzata Urban-Theocharakis, adiunkt EWSPA 

IV. Dyskusja 

„Quo Vadis Europo?” – 
prowadzący: prof. dr 

hab. Jerzy Wiatr 

 

Program/informacje 

SN 4 kwietnia  2019 Warszaw
a 

Pałac 
Lubomirskich 

Ogólnopolska EWSPA, Zrzeszenie Prawników Polskich, Oddział w 
Warszawie 

W dniu 4 kwietnia 2019 roku odbyło się jedno z cyklicznych spotkań organizowanych przez EWSPA przy współudziale Zrzeszenia Prawników 

Polskich O/W-wa w ramach Law Center Club, którego ideą jest integracja środowiska prawniczego: Teoretyków prawa reprezentujących 

kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA z Praktykami prawa: sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, etc. Spotkania te mają stworzyć 

platformę do dyskursu prawnego i prawniczego oraz impuls do wymiany doświadczeń i opinii, szczególnie odnośnie aktualnych nowelizacji 

aktów  prawnych. Wreszcie intencją organizacji spotkań naukowych w ramach LCC jest zaaranżowanie możliwości pozyskania nowych 

znajomości i kontaktów zawodowych. W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz absolwenci EWSPA. Law Center Club jest inicjatywą na 

wzór działających tego rodzaju podmiotów w uczelniach zachodnich; to wspólne seminaria o tematyce prawnej, ale i miejsce promocji 

studentów oraz absolwentów Uczelni cyklicznych spotkań elity prawniczej, w trakcie którego prawnicy polskiej palestry dyskutują nad 
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zmianami w polskim prawie. 

 
Program spotkania: 

godz. 18.00 PRZYWITANIE GOŚCI -adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Rektor EWSPA 

godz. 18.10 QVO VADIS EUROPO?  -prof. dr hab. Jerzy Wiatr 

godz. 19.00  Dyskusja  

„Perspektywy zbliżenia 
Ukrainy do Unii 

Europejskiej” 

 

Program/informacje 

K 26 kwietnia  2019 Warszaw
a 

Centrum 
Konferencyjne 
Kopernika 

międzynarodowa EWSPA, Fundacja Amicus Europae 

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Perspektywy zbliżenia Ukrainy 
do Unii Europejskiej”.  

Celem konferencji było pogłębienie refleksji nad tym, jak przezwyciężać trudności w procesie zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej, w tym 
także – jak wzmacniać pozytywne przemiany zachodzące w stosunkach polsko-ukraińskich.  Program konferencji:    

10.00- 10.30 Otwarcie konferencji i wystąpienia powitalne - Prezydent Aleksander Kwaśniewski  

10.30-11.15 Wystąpienie eksperckie z panelem dyskusyjnym - Jacek Piechota- Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej   Ekonomiczne 
aspekty relacji między Ukrainą i Unią Europejską  

11.15-12.00- Wystąpienie eksperckie z panelem dyskusyjnym - dr Mohammad Zahoor, biznesmen ukraiński, Ukraina- spojrzenie po wyborach 
prezydenckich. Praktyczne aspekty prowadzenia biznesu na Ukrainie  

12.00-12.45 - Wystąpienie eksperckie z panelem dyskusyjnym - dr Ireneusz Bil, Dyrektor Fundacji Amicus Europae, Aktualne relacje polsko-
ukraińskie  

13.00-13.45 - Wystąpienie podsumowujące z panelem dyskusyjnym- prof. dr hab. Władysław Czapliński, wieloletni Dyrektor Instytutu Nauk 
Prawnych PAN, Podstawy prawnych stosunków UE-Ukraina: wczoraj, dziś i jutro  

13.45- 14.30 Wystąpienie podsumowujące z panelem dyskusyjnym - prof. dr hab. Jerzy Wiatr, Rektor honorowy EWSPA, Polityczne aspekty 
stosunków między Ukrainą i Unia Europejską 

„Główne kierunki zmian 
w procedurze karnej” - 

prowadzący: prof. dr 
hab. Piotr Kruszyński 

SN 9 maja 2019 Warszawa Pałac 
Lubomirskich 

ogólnopolska EWSPA, Zrzeszenie Prawników Polskich, Oddział w 
Warszawie 
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Program/informacje 

W dniu 9 maja 2019 roku odbyło się jedno z cyklicznych spotkań organizowanych przez EWSPA przy współudziale Zrzeszenia Prawników 
Polskich O/W-wa w ramach Law Center Club, którego ideą jest integracja środowiska prawniczego: Teoretyków prawa reprezentujących 
kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA z Praktykami prawa: sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, etc. Spotkania te mają stworzyć 
platformę do dyskursu prawnego i prawniczego oraz impuls do wymiany doświadczeń i opinii, szczególnie odnośnie aktualnych nowelizacji 
aktów  prawnych. Wreszcie intencją organizacji spotkań naukowych w ramach LCC jest zaaranżowanie możliwości pozyskania nowych  
znajomości i kontaktów zawodowych. 

W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz absolwenci EWSPA. Law Center Club jest inicjatywą na wzór działających tego rodzaju 
podmiotów w uczelniach zachodnich; to wspólne seminaria o tematyce prawnej, ale i miejsce promocji studentów oraz absolwentów Uczelni 

cyklicznych spotkań elity prawniczej, w trakcie którego prawnicy polskiej palestry dyskutują nad zmianami w polskim prawie. 

 

Program spotkania: 

godz. 18.00 PRZYWITANIE GOŚCI 

adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Rektor EWSPA 

godz. 18.10  „Główne kierunki zmian w procedurze karnej” – prelekcja prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego 

godz. 19.00  Dyskusja  

 

Najważniejsze kierunki zmian w procedurze karnej nadaje nowelizacja Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 5 października 2019 r. Niektóre artykuły tej ustawy (m.in. art. 1 
pkt 14 i 15 oraz art. 1 pkt 68) są obowiązujące kolejno od 5 grudnia oraz od  5 września 2019 roku. Jej głównym założeniem jest usprawnienie 
dotychczasowej procedury karnej, w tym przyspieszenie procedowania spraw karnych, dostosowanie regulacji procesowych do 
współczesnych wyzwań technologicznych, a także wyeliminowanie błędów legislacyjnych w ustawie. Nowelizacja – najważniejsze zmiany 
legislacyjne 2019 dotyczą przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu karnego 
skarbowego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Sporządzanie uzasadnień wyroków. Zgodnie art. 99a KPK, uzasadnienia wyroków sądu sporządzane będą na urzędowych 
formularzach według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy 
uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełnienia (Dz. U. poz. 2349). Jest to swoiste novum w polskiej procedurze karnej, które  znajduje 
swoje zastosowanie zarówno w przypadku uzasadnień wyroków wydawanych przez sądy pierwszej instancji (również wyroków nakazowych 
oraz łącznych), jak i wyroków sądów odwoławczych oraz wyroków w sprawach o wznowienie postępowania. Nowelizacja KPK 2019 
przewiduje, że jednolite formularze będą w stanie ułatwić uprawnionym podmiotom sporządzanie środków zaskarżenia, natomiast organom 
procesowym kontrolę zaskarżanych postanowień. Modyfikacje w zakresie reguł ne peius. Po wprowadzeniu nowelizacji KPK  art. 454 § 1tejże 
ustawy otrzymał brzmienie: Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego 
w pierwszej instancji umorzono postępowanie. Z zapisu usunięte zostało sformułowanie lub warunkowo umorzono postępowanie. Oznacza 
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to, że jeżeli w sądzie I instancji orzeczono wobec sprawcy warunkowe umorzenie postępowania (stwierdzono winę, ale nie skazano sprawcy 
oraz nie zastosowano kar oraz środków karnych), a oskarżyciel wniesie apelację, wówczas sąd odwoławczy może zmienić wyrok I instancji 
skazując sprawcę i wymierzając mu karę. Przed nowelizacją KPK, w odniesieniu do omawianego przykładu, strona wnosząca apelację mogła 
wnosić wyłącznie o uchylenie wyroku oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. W wyniku przeprowadzonej nowelizacji uchylony 
został również § 3 art.454 KPK, zgodnie z którym sąd odwoławczy nie mógł zaostrzać kary pozbawienia wolności poprzez wymierzenie kary 
dożywotniego pozbawienia wolności. Nowelizacja  daje sądom odwoławczym możliwość zaostrzania kar w ten sposób. Zmiany przepisów 
dotyczących przesłuchiwania pokrzywdzonych Istotną zmianą wprowadzoną w myśl realizacji postanowień nowelizacji KPK w postępowaniu 
przygotowawczym jest brak konieczności przesłuchiwania każdego z pokrzywdzonych w charakterze świadka. W nowym art. 315a KPK 
czytamy, że od takiego przesłuchania można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna dla dokonania ustaleń faktycznych. Nie oznacza to 
jednak, że strona zostaje pozbawiona swoich uprawnień, ponieważ w przypadku, gdy pokrzywdzony zażąda przesłuchania, to w myśl  przepisu 
powinien zostać przesłuchany w takim charakterze, o ile nie doprowadzi to do przewlekłości postępowania. Nowe zasady ogłaszania wyroków 
sądowych i ujawniania elementów materiału dowodowego 5 września 2019 do art. 418 KPK dodano  § 1b, według którego przewodniczący 
może poprzestać na zwięzłym przedstawieniu rozstrzygnięcia Sądu oraz zastosowaniu przepisów ustawy karnej jeżeli ogłoszenie wyroku 
będzie się wiązać z zarządzeniem przerwy lub odroczeniem rozprawy. Zmiany dotyczą również art. 405 KPK, w którym dodano  § 2.  Dotyczy 
on zwolnienia sądu z obowiązku długotrwałego wyliczania i odczytywania podczas rozprawy dokumentów zaliczonych w poczet materiału 
dowodowego, uznając je za ujawnione bez odczytywania. Zmiany w podstawach oddalenia wniosków dowodowych Zmiany w KPK 2019 
dotyczą przede wszystkim zakresu oddalania wniosków dowodowych zgłoszonych po terminie. W art. 170 KPK dodano pkt 6 § 1, który 
stanowi, że wniosek dowodowy został złożony po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca taki wn iosek 
została poinformowana. W tym samym art. 170 KPK dodano również § 1a, który ogranicza możliwość oddalenia wniosku (w oparciu o art. 170 
§ 1 pkt 5 lub 6 KPK) w przypadku, gdy okoliczność, która ma zostać udowodniona, ma decydujące znaczenie w ustaleniu m.in. popełnienia 
czynu zabronionego, jego popełnienia w warunkach recydywy lub ustaleniu przesłanek do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym. 
Niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika. Przed nowelizacją KPK 2019 do umorzenia postępowania w wyniku  
niestawiennictwa pokrzywdzonego oraz jego pełnomocnika dochodziło wyłącznie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Po wprowadzonych 
zmianach i dodaniu art. 57 § 1a KPK umorzenie postępowania dotyczy również spraw wnoszonych z oskarżenia publicznego, w których 
prokurator nie bierze udziału. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku braku stawiennictwa oskarżyciela posiłkowego oraz jego 
pełnomocnika na rozprawie głównej jest równoznaczny z odstąpieniem od oskarżenia. W założeniu ustawodawcy przedmiotowa nowelizacja 
ma przyspieszyć i usprawnić procedurę, jednak z perspektywy obrońcy wprowadza niekorzystne, a niekiedy nawet niekonstytucyjne zmiany. 

„Kodeks cywilny jako 
źródło prawa 
handlowego” 

 

Program/informacje 

K 18 maja 2019 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Zakład Prawa Handlowego EWSPA oraz Koło Naukowe 
Prawa Gospodarczego i Handlowego EWSPA 

W dniu 18 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Kodeks cywilny jako źródło prawa handlowego” 

Program konferencji: 

 I. Otwarcie Konferencji  
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– godz. 10:00   

1. Przedstawiciel Władz EWSPA w Warszawie 

2. Kierownik Zakładu Prawa Handlowego – dr Piotr Nazaruk   

II. Panel 1. Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym – godz. 10:15, Moderator: dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA, 

Prelegenci: 

1. dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA – Realizacja zasady jedności prawa cywilnego w regulacjach prawa handlowego.  

2. dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA  – Charakter prawny czynności bankowych na tle kodeksu cywilnego.  

3. dr Magdalena Dziedzic, adiunkt EWSPA – Informacja konsumencka w umowie sprzedaży – uwagi na tle 546i 546 (1) k.c.  

III. Przerwa – godz. 11:45 

IV. Panel 2. Stosowanie kodeksu cywilnego w związku z innymi ustawami – godz. 12:00 Moderator: dr Piotr Nazaruk  

Prelegenci: 

1. Julita Stefan –studentka EWSPA, Bezskuteczność klauzul w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty CHF na 
podstawie art. 385 [1] k.c.  

2. Gabriela Karcz – studentka EWSPA, Kodeks cywilny jako podstawa odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych. 

 3. mgr Ivan Smanio – absolwent EWSPA, Dopuszczalność zastosowania przepisów kodeksu cywilnego jako podstawy do stwierdzenia 
nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.  

13.30 -Zakończenie Konferencji  
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„Strategie 
restrukturyzacji 
naprawczej w 
zadłużonym 

przedsiębiorstwie” – 
prowadzący: dr Dariusz 

Czajka, prof. EWSPA 

 

Program/informacje 

SN 23 Maja 2019 Warszawa Pałac 
Lubomirskich 

ogólnopolska EWSPA, Zrzeszenie Prawników Polskich, Oddział w 
Warszawie 

W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się jedno z cyklicznych spotkań organizowanych przez EWSPA przy współudziale Zrzeszenia Prawników 
Polskich O/W-wa w ramach Law Center Club, którego ideą jest integracja środowiska prawniczego: Teoretyków prawa reprezentujących 
kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA z Praktykami prawa: sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, etc. Spotkania te mają stworzyć 
platformę do dyskursu prawnego i prawniczego oraz impuls do wymiany doświadczeń i opinii, szczególnie odnośnie aktualnych nowelizacji 
aktów  prawnych. Wreszcie intencją organizacji spotkań naukowych w ramach LCC jest zaaranżowanie możliwości pozyskania nowych 
znajomości i kontaktów zawodowych. W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz absolwenci EWSPA. Law Center Club jest inicjatywą na 
wzór działających tego rodzaju podmiotów w uczelniach zachodnich; to wspólne seminaria o tematyce prawnej, ale i miejsce promocji 
studentów oraz absolwentów Uczelni cyklicznych spotkań elity prawniczej, w trakcie, którego prawnicy polskiej palestry dyskutują nad 
zmianami w polskim prawie. 

Program spotkania: 

godz. 18.00 PRZYWITANIE GOŚCI 

adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA. Rektor EWSPA 

godz. 18.10  „Strategie restrukturyzacji naprawczej w zadłużonym przedsiębiorstwie” - prelekcja adw. dr Dariusza Czajki- prof. nadzw. EWSPA. 
Rektora EWSPA 

godz. 19.00  Dyskusja  

Zagadnienie restrukturyzacji naprawczej w zadłużonym przedsiębiorstwie, z uwagi na niespokojne otoczenie ekonomiczne oraz masowość 
zjawiska upadłości w obliczu różnych kryzysów, stanowi jeden z podstawowych procesów, z którym mają do czynienia współcześni 
przedsiębiorcy, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach. Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja pozwala na przywrócenie 
podmiotom jej wymagającym równowagi w 

relacji z jej kontrahentami, dodatkowo prowadzi ona dopoprawy bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji daje 
możliwość na efektywne funkcjonowanie takiego przedsiębiorcy w przyszłości. Celem wystąpienia było przedstawienie różnych strategii 
restrukturyzacji naprawczej w ramach zadłużonych przedsiębiorstw, gdyż wiedza i znajomość narzędzi pozwalających na przeprowadzenie 
firmy przez proces restrukturyzacji niejednokrotnie stanowi jedną z najistotniejszych barier z nią związanych. 
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„States of emergency - 
national and 
international 
conditions” 

 

 

Program/informacje 

K 10-11 Grudzień 2020 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzynarodowa · Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Europejskiej 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Koło Naukowe 
Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii 
Technicznej we współpracy z Instytutem Nauk o 
Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i 
Penitencjarystyki w Warszawie 

W dniach 10-11 grudnia 2020 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „States of emergency- national and 
international conditions”. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Referaty wygłosili badacze z Norwegii, Szkocji, 
Anglii, USA, Polski oraz Federacji Rosyjskiej. Celem konferencji było przedstawienie modeli, standardów i skutków wprowadzenia stanów 
nadzwyczajnych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w sposób wielowymiarowy przedstawić 
tematykę stanów nadzwyczajnych, akcentując przede wszystkim aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego.  

 

Wykład wprowadzający pt. Prawa człowieka podczas stanów nadzwyczajnych wygłosił prof. dr hab. Roman Wieruszewski – kierownik Katedry 
Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka EWSPA. 

 

W następnej kolejności zostały wygłoszone referaty w ramach następujących paneli:  

1. Bezpieczeństwo państwa, prawa i wolności jednostki podczas stanów nadzwyczajnych,  

2. Stany nadzwyczajne – uwarunkowania międzynarodowe oraz 

3.  Aktualna problematyka stanów nadzwyczajnych.  
 

Uczestnicy konferencji wprowadzili zaproszonych gości m.in. w tematykę: Regulacji prawnych dotyczących stanów nadzwyczajnych w RP, 
Zagrożeń bezpieczeństwa determinujących wprowadzenie stanów nadzwyczajnych, Swobód obywatelskich podczas stanów nadzwyczajnych, 
Międzynarodowych uwarunkowań stanów nadzwyczajnych – od państwa rzymskiego  do czasów współczesnych, Stanów nadzwyczajnych w 
USA, Ameryce Południowej, Japonii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Praw człowieka w stanie wyjątkowym i wojennym, Ograniczeń swobody 
działalności gospodarczej podczas stanów nadzwyczajnych, Zadań służb, inspekcji i straży, w tym Służby Więziennej podczas stanów 
nadzwyczajnych.  

 

Podczas drugiego dnia konferencji młodzi naukowcy zaprezentowali wyniki swoich dociekań naukowych w zakresie standardów i rozwiązań 
przyjmowanych podczas stanów nadzwyczajnych oraz miała miejsce debata oksfordzka nt. Kompetencji organów władzy wykonawczej w 
zakresie inicjowania i wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Szeroki zakres tematyczny wystąpień spotkał się z ogromnym 
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zainteresowaniem zaproszonych gości i zaowocował interesującą dyskusją poświęconą szczególnej instytucji prawa wewnętrznego, jaką są 
bez wątpienia stany nadzwyczajne.  

 

Komitet naukowy konferencji:  

1. płk dr Marcin Strzelec Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminalistyki i Penitencjarystyki (WSKiP), 

2. dr hab. Tomasz Kośmider - prof. WSKiP 

3. dr hab. Beata Maria Nowak – prof. WSKiP 

4. prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Wojskowa Akademia Techniczna  

5.prof. dr hab. Roman Wieruszewski, EWSPA 

6.prof. EWSPA dr hab. Waldemar Gontarski, EWSPA 

7. dr Wiesław Śmiałek, WAT  

8.dr Julia Wioletta Tocicka, WSKiP  

9. dr Urszula Staśkiewicz, absolwentka EWSPA 

„Mediacja jako forma 
dialogu w stosowaniu 

prawa. Szanse i bariery 
w polskim systemie 

prawnym" 

 

Program/informacje 

K 19 marzec 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Prywatnego, Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 19 marca 2021 roku w Warszawie  odbyła się konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA  dotycząca 
zagadnienia mediacji. 

Prelegentem był Pan dr Grzegorz Frączek.  

Spotkanie  rozpoczęło się o godzinie 19:00 i było realizowane na platformie Zoom z jednoczesną transmisją w czasie rzeczywistym na portalu 
Facebook - strona Koła Naukowego, gdzie nagranie 

 jest cały czas dostępne 

 (https://fb.watch/4o8ZMsak9_/) 

 W momencie zakończenia spotkania o godz. 21.00 liczba wyświetleń transmisji na FB wynosiła 95.  

https://fb.watch/4o8ZMsak9_/
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W trakcie spotkania poruszane były następujące kwestie:  

1. uwarunkowania prawne mediacji,  

2. mediacja jako forma rozwiązywania sporów w sądach,  

3. przyszłość i formy mediacji w Polsce oraz 
 porównania do rozwiązań innych krajów.  

„RODOgadanki" 

 

Program/informacje 

SN 23 marzec 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Prywatnego, Katedra Prawa 
Prywatnego 

W dniu 23 marca 2021 roku odbyło się spotkanie naukowe pt. „RODOgadanki” 

Poruszone zostały następujące kwestie: 

1. Materialny zakres stosowania RODO; 

2. RODO – definicje, z naciskiem na szczególnie  problematyczną definicję danych osobowych 

3. Zasady przetwarzania 

4. Przesłanki przetwarzania  

5. Skarga, pozew cywilny, odszkodowanie  

 

Prelegentami byli: Anna Pieńkowska oraz Paweł Żulewski na co dzień zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych. Podczas 
spotkania zostały poruszone najważniejsze zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i jej uwarunkowaniami prawnymi.  
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„Ogólnopolska 
Doktorancko-

Studenckiej Konferencji 
Naukowej online, pt. 

„Współczesny wymiar 
zarządzania 

kryzysowego w świecie 
zagrożeń 

informacyjnych” 

 

Program/informacje 

K 14 kwietnia 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

ogólnopolska Organizatorem konferencji było Koło Naukowe 
Bezpieczeństwa Narodowego WAT  oraz Instytut Nauk o 
Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

 

Przedstawiciele Koła Prawa Międzynarodowego EWSPA  
wystąpili w charakterze prelegentów 

W dniu 14 kwietnia 2021 roku, przy użyciu W platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Doktorancko-Studencka 
Konferencji Naukowa, pt. „Współczesny wymiar zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych”.  

 

Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów 
Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru 
Sprawiedliwości w Warszawie i Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. 

 
Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze zarządzania kryzysowego w ujęciu narodowym i 
międzynarodowym oraz stworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę poglądów na temat szacowania ryzyka oraz diagnozowania zagrożeń 
zachodzących w środowisku zagrożeń hybrydalnych,  uwzględniających przede wszystkim 

- wymiar zarządzania kryzysowego. 

- pozwalających zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie  z udziałem  środowiska eksperckiego i młodych naukowców 
funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych.  

Ważnym aspektem było kompleksowe podejście do tematyki zarządzania kryzysowego oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się 
odnośnie do omawianej problematyki in extenso. 

 
Po powitaniach zaproszonych gości, minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego niedawno Jego Magnificencji Rektora Europejskiej 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Pana Profesora Dariusza Czajki – współorganizatora konferencji. 

 

 Podczas konferencji przedstawiono 20 wystąpień Prelegentów reprezentujących 17 ośrodków naukowych z całego kraju. Otwarcia 
konferencji dokonali:  

1. Prorektor ds. Nauki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie – dr hab. Beata Maria Nowak, 

2. prof. SWWS, Prorektor ds. studenckich – dr hab. Monika Szyłkowska,  
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3. prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT prof. dr hab. Bogusław Jagusiak,  

4. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr Katarzyna Śmiałek.  
Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji został wygłoszony wykład wprowadzający. Został on przeprowadzony przez dr hab. inż. Gabriela 
Nowackiego, prof. WAT i nosił tytuł „NATO strategy comunications”.  

Po zakończeniu wykładu wprowadzającego odbyły się trzy panele: 

Panel I, pt. „Crisis management in the perspective of cyber threats”,  

Panel II, pt. „Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w kontekście infrastruktury krytycznej”,  

Panel III, pt. „Współczesne wyzwania zarządzania kryzysowego”. 

 

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitetowi Naukowemu Konferencji, po burzliwych obradach udało się wyróżnić 
następujące prace: I miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Świątczak, doktorant Academii Rerum Socialium na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu za pracę, pt. „Cyberwojna a prawo konfliktów zbrojnych – konwencje genewskie i konwencje haskie w 
cyberprzestrzeni”,  ex aequo II miejsce otrzymał Pan mgr Wojciech Wasilewski, doktorant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz 
wykładowca akademicki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku za pracę, pt. „Koncepcja funkcjonowania nowego modelu systemu 
bezpieczeństwa na poziomie lokalnym”,  ex aequo II miejsce otrzymała Pani dr Ewa Jakubiak, adiunkt Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży za pracę, pt. „Państwowa Straż Pożarna jako wiodąca służba w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce”, III 
miejsce otrzymał Pan mgr Krzysztof Tomasz Najdzik, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
oraz pracownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie za pracę, pt. „Zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu w 
dobie pandemii COVID-19 – synteza i ref. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej 
problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili 
chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.  
Podsumowując, udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 193 osoby z całej Polski, reprezentujące 41 
podmiotów. Podczas konferencji mieliśmy okazję gościć zarówno pracowników naukowych, doktorantów, studentów Wojskowej Akademi i 
Technicznej, jak i gości z: Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak 
również innych ośrodków, reprezentowanych przez prelegentów i innych uczestników konferencji. 
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„Cyfryzacja życia  
gospodarczego  a stan 

polskiego prawa – 
szanse, wyzwania” 

 

 

Program/informacje 

K 26 kwiecień 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych 

W dniu 26 kwietnia 2021 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa- szanse, 
wyzwania”. Do udziału w tym wydarzeniu zostały zaproszone wszystkie osoby posiadające aktualny status studenta Europejskiej Wyższej 
Szkoły Prawa i Administracji.  Opiekunem naukowym konferencji została mianowana -  dr Małgorzata Urban – Theocharakis z Katedry Prawa 
Gospodarczego i Finansów Publicznych EWSPA.  Z nadesłanych przez studentów referatów pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego i 
Finansów Publicznych wyłonili prace prezentujące najwyższy poziom merytoryczny, a ich autorzy zostali zaproszeni do zaprezentowania 
referatów na forum publicznym.   

 

Konferencja odbyła się formule „zdalnej”. Referat wprowadzający przedstawiła dr Małgorzata Urban – Theocharakis - opiekun merytoryczny 
konferencji, która  w swoim wystąpieniu nawiązała do głównych problemów prawnych jakie pojawiają się w związku z widoczną tendencją 
do przenoszenia wielu obszarów życia gospodarczego w tzw. „online”.   

 

W dalszej kolejności swoje referaty  wygłosili 

studenci EWSPA:  

Patrycja Matyśniak  - „Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia-zagadnienia ogólne”  oraz 

Sebastian Stelmach  „Apteki internetowe w Polsce – szansa czy zagrożenie?”.   

 

Podczas swoich prezentacji  Prelegenci nie tylko wskazywali na  istotne problemy prawne związane cyfryzacją życia gospodarczego w Polsce 
ale też poddawali pod rozwagę różne możliwości ich rozwiązania. Główny trzon konferencji stanowiła jednak spontaniczna i merytoryczna 
dyskusja jaka nawiązała się między Prelegentami a pozostałymi jej uczestnikami. Biorący udział w  Konferencji studenci, pomimo licznych 
rozbieżności w swoich poglądach,  pozostali jednak zgodni co do faktu, że  „cyfryzacja jako ciągły proces konwergencji  rzeczywistego i 
wirtualnego świata staje się głównym motorem innowacji i zmian  w większości sektorów gospodarki”.    
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„Pozwem go! Pozew 
krok po kroku" 

 

 

Program/informacje 

SN 6 maj 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 6 maja 2021 roku w godzinach 18.00-21.00 odbyło się spotkanie naukowe organizowane przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego 
EWSPA w formie  webinarium/warsztatów dotyczących pisania pozwu. 

Spotkanie odbyło się na platformie Zoom z jednoczesną transmisją w czasie rzeczywistym na portalu Facebook na stronie Koła Naukowego, 
gdzie nagranie jest cały czas dostępne (https://fb.watch/5kCFUGx-g2/).  

W szczytowym momencie w spotkaniu uczestniczyły 264 osoby.  Spotkanie zostało zrealizowane w 3 blokach tematycznych. 

Na wstępie   przedstawione zostały przepisy i wymogi jakie z nich wynikają co do pozwu jako pisma procesowego.  

Następnie poruszone wcześniej kwestie zostały omówione na przykładowym pozwie.  

W trzeciej części została otwarta dyskusja, w  trakcie której uczestnicy mogli zadawać pytania, zarówno za pośrednictwem platformy Zoom, 
jak i Facebook. 

„Mamy Cię - 
uprawnienia adwokata 

w przypadku 
zatrzymania" 

 

Program/informacje 

SN 27 maj 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Karnego  

Katedra Prawa Karnego 

W dniu 27 maja 2021 roku Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA zorganizowało kolejne spotkanie naukowe online “ Mamy Cię! – 
uprawnienia adwokata w przypadku zatrzymania”. 

Prelegentem był mec. Marcin Puszyński, Adwokat, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

W ramach spotkania omawiano praktyczne aspekty wynikające z uprawnień adwokata względem osoby zatrzymanej. Prelegent nie tylko 
szeroko omówił przepisy prawa w tym zakresie, ale poparł je licznymi  przykładami, z jakimi spotkał się w trakcie swojej pracy zawodowej. 
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„Turystyczny voucher 
`covidowy` - czyli gdzie 
są moje pieniądze i czy 

je jeszcze zobaczę" 

 

Program/informacje 

SN 30 czerwiec 2021 Warszaw
a 

Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Prywatnego 

W dniu 30 czerwca 2021 roku Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA  zorganizowało spotkanie naukowe online  pt.; „Turystyczny voucher 
`covidowy` - czyli gdzie są moje pieniądze i czy je jeszcze zobaczę”. 

 

Prelegentem był Łukasz M. Mikosz, Prezes Koła Naukowego, a zarazem pełnomocnik Zarządu Turystycznej Organizacji Otwartej. Spotkanie 
poruszało tematykę voucherów/ bonów wakacyjnych. Na spotkaniu omawiano następujące zagadnienia: skąd się wzięły vouchery, jaki był cel 
ich wprowadzenia, jakie prawa i obowiązki wynikają z nich zarówno dla klientów, jak i organizatorów, jakie zmiany legislacyjne są aktualnie 
procedowane.   Prowadzący poruszył również problem niewykorzystanych voucherów. 

„Prawo na cztery łapy'' - 
obowiązki i 

odpowiedzialność 
właściciela psa" 

 

Program/informacje 

SN 2 lipiec 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 2 lipca 2021 roku w Warszawie Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA zorganizowało spotkanie naukowe na temat obowiązków 
oraz odpowiedzialności właścicieli psów. 

 

Na spotkaniu poruszono podstawowe kwestie dotyczące właścicieli psów w tym m.in. jaka odpowiedzialność spoczywa na właścicielu, a także 
poruszono kilka aktualnych problemów np. czy zgodnie z obowiązującymi przepisami psy muszą być prowadzone na smyczy. Prelegentem 
spotkania był Pan Paweł Żulewski, specjalista ochrony danych osobowych, a prywatnie miłośnik zwierząt. 

KONFERENCJE, SPOTKANIA NAUKOWE ORAZ WARSZTATY PLANOWANE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 

Konferencja / Spotkanie 
Naukowe 

Typ Termin organizacji Miejsce Organizator 

Nazwa   dzień miesiąc rok Miasto Instytucja Wydział Jednostka 

„Odbij piłeczkę” - 
odpowiedź na pozew 

krok po kroku 

SN 5 październi
k 

2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Katedra Prawa Prywatnego 
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Program/informacje W dniu 5 października 2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie naukowe pt. „Pozwem go! - pozew krok po kroku”, które ma  przybliżyć 
problematykę pism procesowych. Prelegentem będzie Łukasz M. Mikosz - Prezes Koła Naukowego Prawa Prywatnego EWSPA posiadający 
doświadczenie procesualne w sprawach cywilnych.  Prelegent poruszy wszystkie kwestie związane z tematem wystąpienia. Szczegółowo 
omówi prawidłową formę odpowiedzi na pozew. 

„Ochrona danych 
osobowych w pracy 

zdalnej” 

 

 

Program/informacje 

SN 14 październi
k 

2021 Warszawa Wydział 

Prawa EWSPA 

Warszawa 

międzywydziałowa Koło Naukowe Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 14 października 2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie naukowe organizowane przez Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA pt.  
„Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej” będące kontynuacją rozpoczętego cyklu RODOgadanek, czyli spotkań dotyczących 
problematyki ochrony danych osobowych. Na spotkaniu poruszone zostaną problemy administratorów danych w związku z przetwarzan iem 
danych osobowych w warunkach pracy zdalnej w perspektywie ostatniego roku w dobie pandemii. W trakcie spotkania omówione zostaną 
kwestie wymogów, monitoringu i rozliczalności, a także kwestie prywatności a BYOD, obiegu dokumentów, oświadczeń pracowników w 
związku z pracą zdalną itd. Spotkanie zakończy analiza projektu przepisów wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy oraz ocena, w jaki 
sposób wpłynie to na ochronę danych osobowych. 

 

„Prawne aspekty 
kredytów powiązanych z 

walutą obcą” 

 

Program/informacje 

K 19 październi
ka 

2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

ogólnopolska Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 19 października 2021 roku W Warszawie odbędzie się  konferencja „Prawne aspekty kredytów powiązanych z walutą obcą”– 19 
października 2021 r. POD PATRONATEM OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH I WYDAWNICTWA BECK.  

Program konferencji:  

9.15-9.45        Rejestracja uczestników 

9.45-10.00      Uroczyste otwarcie konferencji 

Moduł nr 1 (godz. 10.00-11.40) – moderator: dr hab. prof. EWSPA Tomasz Szanciło 

10.00-10.15    mgr Jakub Spurek (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Kredyt indeksowany i kredyt 
denominowany a kredyt walutowy 

10.15-10.30    dr Magdalena Dziedzic (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Obowiązki informacyjne instytucji 
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finansowych 

10.30-10.45    dr Iwona Parchimowicz-Gontarska (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Dyrektywa 93/13/EWG – 
jakość transpozycji do polskiego prawa krajowego 

10.45-11.00    SSA Krzysztof Górski – Standard ochrony konsumenta w procesie cywilnym w świetle orzecznictwa TSUE na tle dyrektywy 
93/13/EWG 

11.00-11.40    Dyskusja 

Moduł nr 2 (godz. 11.45-13.30) – moderator: dr hab. prof. EWSPA Tomasz Szanciło11.45-12.00    r. pr. Klaudia Chróścik – Abuzywność 
walutowych klauzul przeliczeniowych a możliwość ich uzupełnienia przez sąd krajowy 

12.00-12.15    dr hab. prof. EWSPA Waldemar Gontarski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Umowy kredytowe 
denominowane i indeksowane – wzruszalność czy nieważność bezwzględna 

12.15-12.30    SSA Maciej Kowalski – Skutki usunięcia niedozwolonej klauzuli umownej z umowy kredytu denominowanego do waluty obcej w  
praktyce orzeczniczej sądów warszawskich 

12.30-12.45    dr prof. EWSPA Piotr Nazaruk (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Naruszenie art. 69 ustawy – 
Prawo bankowe jako przesłanka nieważności umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do walut obcych 

12.45-13.30    Dyskusja 

13.30-14.00    Lunch 

Moduł nr 3 (godz. 14.00-15.30) – moderator: dr hab. prof. EWSPA Waldemar Gontarski 

14.00-14.15    dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Prawne skutki nieważności 
umowy kredytu powiązanego z walutą obcą 

14.15-14.30    SSA Rafał Terlecki – Postępowanie dowodowe co do stanu świadomości konsumenta przy zawarciu umowy kredytu powiązanej 
z walutą obcą 

14.30-14.45    dr Iwona Rzucidło (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Problematyka ugód zawieranych na 
warunkach KNF i PKO BP S.A. 

14.45-15.00    dr hab. prof. EWSPA T. Szanciło (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) – Przedawnienie roszczenia 
banku o zwrot kwoty kredytu powiązanego z walutą obcą 

15.00-15.30    Dyskusja 

15.30-15.45    Podsumowanie i zakończenie konferencji 

MATERIAŁY Z KONFERENCJI BĘDĄ PUBLIKOWANE W MONOGRAFII POKONFERENCYJNEJ WYDAWCTWA BECK  
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„Egzamin wstępny na 
aplikacje prawnicze" - 

warsztat  - prowadzący: 
mgr J. Spurek 

 

Program/informacje 

SN 23 październi
k 

2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 23 października 2021 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone egzaminom wstępnym na aplikacje. Prowadzącym 
spotkanie będzie mgr Jakub Spurek, Dziekan Europejskiej Wyższej szkoły Prawa i Administracji. 

 

Plan spotkania:  

1. Ścieżki kariery prawniczej. 

2. Egzamin wstępny na aplikację korporacyjną - wymogi formalne.  

3. Egzamin wstępny na aplikację korporacyjną - struktura egzaminu.  

4. Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne  

(w oparciu o dane udostępnione przez Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości).  

5. Egzamin wstępny na aplikację korporacyjną - warsztat, rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych. 

„Wykorzystanie narzędzi 
sztucznej inteligencji   
w pracy prawnika" –  

dr M. Dziedzic 

 

Program/informacje 

SN 26 październi
k 

2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 26 października 2021 roku odbędzie się spotkanie naukowe prowadzone przez Panią Dr Magdalenę Dziedzic, która omówi 
podstawowe narzędzia nowych technologii, takich jak systemy informatyczne, algorytmy czy systemy eksperckie zdaje się być w coraz 
większym stopniu niezbędne dla funkcjonowania współczesnego i nowoczesnego prawnika. Prowadząca poruszy kwestię efektywności 
niektórych narzędzi Legal Tech, które mogą wspierać a nawet zastąpić pracę prawnika, a doświadczenia innych krajów pokazują, iż 
niewdrożenie czy nieskorzystanie z odpowiednich narzędzi teleinformatycznych wspomagających pracę prawnika może skutkować 
koniecznością poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej  z tego tytułu w stosunku do klienta. Celem wystąpienia jest wskazanie, jak 
proces technologizacji prawa zmienia i zmieni się w najbliższym czasie sposób funkcjonowania prawnika, a w konsekwencji kancelarii 
prawnych. 
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„Warsztat badacza - 
metodyka prowadzenia 

badań naukowych w 
naukach prawnych” – 

prowadząca: dr I. 
Rzucidło 

 

Program/informacje 

K 25 listopad 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 25 listopada 2021 roku odbędzie się wykład pt. „Warsztat badacza - metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych”, który 
wygłosi dr Iwona Rzucidło, LL.M. Tematyka wykładu obejmować będzie status prawoznawstwa jako nauki i jego wyzwania metodologiczne, 
klasyczne i nowatorskie metody prawnicze, organizację podstawowego warsztatu badawczego prawnika, metody wykładni prawa jako 
klasycznej metody prawniczej. Wykład będzie miał charakter teoretyczny z elementami praktyki. 

„Arbitraż handlowy  
w prawie i praktyce 

państw obcych” 

 

Program/informacje 

K 10 grudzień 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Zakład Prawa Handlowego EWSPA oraz Koło Naukowe 
Prawa Gospodarczego i Handlowego EWSPA 

W dniu 10 grudnia 2021 roku w godzinach 18.00-19.00  na platformie MOODLE będzie transmitowana konferencja nt. „Arbitraż handlowy w 
prawie i praktyce państw obcych”. 

Program Konferencji 

18:00 Powitanie uczestników i wprowadzenie- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny 

18:05 „Francuskie sądownictwo arbitrażowe w prawie i praktyce" - dr Joanna Bocianowska, notariusz 

18:20 „Regulacja arbitrażu handlowego w prawie belgijskim”- Julita Wilgosiewicz, studentka EWSPA 

18:35 „Procedura Med-Arb (Mediation-Arbitration) w krajach anglosaskich”- dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA, radca prawny 

18:50 Dyskusja 

19:20 Zakończenie Konferencji 
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„Odpowiedzialność za 
nieautoryzowane 

transakcje płatnicze" – 

prowadząca:  

 dr hab. B. Bajor, prof. 
EWSPA 

 

 

Program/informacje 

SN 16 grudzień 2021 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 16 grudnia 2021 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie naukowe prowadzone przez Panią dr hab. Barbarę Bajor- prof. EWSPA. 
Przedmiotem wykładu będzie prezentacja zasad regulujących odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieautoryzowanych transakcji 
płatniczych, czyli wówczas gdy dochodzi do zrealizowania transakcji płatniczych, których posiadacz konta nie zlecił, a w wielu przypadkach 
doszło do ich realizacji z wykorzystaniem utraconego instrumentu płatniczego np. karty płatniczej. Prowadząca pokaże, jak korzystanie z 
bankowości elektronicznej ułatwienia realizację transakcji płatniczych, zapewniając dostęp do środków pieniężnych zdeponowanych na 
rachunku bankowym całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Zwróci uwagę na podstawowe obowiązki posiadacza konta oraz dostawcy usług 
płatniczych oraz wskaże zasady ich odpowiedzialności za transakcji płatnicze, w szczególności te, na które posiadacz konta nie wyraził zgody, 
czyli ich nie autoryzował. Wykład będzie miał charakter wykładu praktycznego z elementami teorii. 

„Ochrona konsumenta 
rynku usług bankowych" 

 

  

Program/informacje 

K 14 styczeń  2022 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Prywatnego 

W dniu 14 stycznia 2021 roku w Warszawie odbędzie się konferencja nt. „Ochrona konsumenta rynku usług bankowych” Ideą konferencji 
będzie przedstawienie zagrożeń dla pozycji prawnej konsumenta rynku usług bankowych i ochrony przed tymi zagrożeniami, które wynikają z 
faktu, że pozycja prawna konsumenta na tym rynku - z uwagi na bardzo dużą przewagę przedsiębiorcy świadczącego usługi bankowe - 
powinna podlegać szczególnej ochronie. Poruszone zostaną również karne aspekty związane z funkcjonowaniem sektora bankowego w 
aspekcie naruszania praw konsumentów. 

„Środki zapobiegawcze  
w procesie karnym" -  

prowadzący: 

dr A. Ważny, prof. 
EWSPA 

 

Program/informacje 

SN 17 marzec 2022 Warszawa Wydział Prawa 
EWSPA 
Warszawa 

międzywydziałowa Katedra Prawa Karnego  

W dniu 17 marca 2022 roku  w Warszawie odbędzie się spotkanie naukowe pt. „Środki zapobiegawcze w procesie karnym”, w ramach którego 
zostanie omówiona charakterystyka kodeksowych środków zapobiegawczych, w tym z perspektywy obrońcy. KPK przewiduje następujące środki 
zapobiegawcze: tymczasowe aresztowanie, poręczenie- majątkowe, społeczne, osoby godnej zaufania, dozór Policji lub przełożonego wojskowego, 
opuszczenie lokalu wspólnie zajmowanego z pokrzywdzonym, zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu, nakaz 
powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności, nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, zakaz 
opuszczania kraju. Funkcjonują one w ramach grupy tzw. środków przymusu: zatrzymanie, środki zapobiegawcze - izolacyjne, nie izolacyjne, 
poszukiwanie oskarżonego; list gończy, list żelazny, kary porządkowe, zabezpieczenie majątkowe, uregulowane w innych działach kpk np. w dziale V: 
"Dowody"- umieszczenie oskarżonego w zakładzie leczniczym w celu zbadania jego poczytalności (art. 203 par. 1 KPK) 



 

3. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. 

W przeciągu ostatnich pięciu lat nauczyciele akademiccy zatrudnieni w EWSPA uzyskali wiele 

istotnych osiągnięć w zakresie działalności naukowej lub postępowań awansowych. Wszystkie 

one prowadziły do modernizacji prowadzonej na kierunku prawo działalności dydaktycznej 

oraz zapewniały kontrolowanemu kierunkowi studiów bazę rozwoju naukowego. 

Spośród osiągnięć kadry akademickiej EWSPA należy wymienić: 

 

Prof. dr hab. Jerzy Wiatr: 

a) Najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. „Tarcza i miecz: socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego”, Toruń: 

Wydawnictwom Adam Marszałek 2017 

2. „New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st century” (red.), Opladen-Berlin- 

Toronto: Barbara Budrich Verlag 2019 

3. “Political Leadership between democracy and authoritarianism: Comparative and historical 

perspectives”, Opladen-Berlin-Toronto: Barbara Budrich Verlag 2021 

b) Konferencje naukowe: 

1. 6-9 stycznia 2018: Bruksela – Międzynarodowa konferencja na temat  polityki regionalnej, 

zorganizowana wspólnie przez EWSPiA oraz Komitet „Local-Global relations” International 

Political Science Association – główny organizator 

c) Awanse  naukowe: 

1. Powołanie na stanowisko profesora zagranicznego w Państwowym Uniwersytecie 

Moskiewskim im. Łomonosowa – 2020 r. 

d) inne: 

1. Przewodniczący rad redakcyjnych pism: półrocznika „Studia Socjologiczno-Polityczne, Seria 

Nowa” oraz dwumiesięcznika „Res Humana” 

 

Dr prof. EWSPA Andrzej Ważny: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. Czynności dochodzeniowo-śledcze” [w] Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna  

i kryminalistyczno-kryminologiczna, pod red. P.Łabuz, I.Malinowska, M.Michalski, 

T.Safjański, wyd. Diffin 2017 (współaut.)  

2. Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym – zagadnienia kluczowe [w:] Z problematyki 

wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, pod red. W.Klaus,  

L. Mazowiecka, A.Tarwacka, Wolters Kluwer 2017 (współaut.) 

3. „Kształtowanie się instytucji prokuratury w Polsce (od czasów najdawniejszych do 

powstania III RP)“ [w] Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana 

SSN Tadeuszowi Szymankowi, Warszawa 2018 

4. „Wypadek, w którym śmierć poniosła rowerzystka. Analiza przypadku“, Paragraf na Drodze 

2019, nr 1 - 6 pkt 

 

Dr hab. prof. EWSPA Tomasz Szanciło: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 
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1. T.Szanciło (red. i współautor), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I i II, 

Warszawa 2019 

2. T.Szanciło, Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pauliańskiej, „Przegląd Sądowy” 2019 nr 4 

3. T.Szanciło, Forma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu 

cywilnego. [w:] M.Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa 

dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017 

 - dodatkowe osiągnięcia: 

 1. Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (od 2018 r.) 

 2.Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (2017-2018) oraz Sędzia Sądu Okręgowego w 

Warszawie (2013-2017) 

 

 dr Sebastian Gajewski: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. S. Gajewski, Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu 

postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ss. 636.  

2. S. Gajewski, Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 254. 

3. S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz. Komentarz do ustawy o 

samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie 

województwa, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, obszarach ochrony uzdrowiskowej i gminach uzdrowiskowych, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 1192. 

4. S. Gajewski, Ustawy samorządowe. Nowe instytucje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2018, ss. 138. 

5. S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje (komentarz do 

rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 

2017, ss. 160. 

6. S. Gajewski, Podział zadań i kompetencji między wielkie miasto a jego dzielnice. Przykłady 

Berlina, Pragi i Warszawy, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 7-8.  

7. S. Gajewski, Prawne zachęty do łączenia gmin i powiatów na tle doświadczeń europejskich, 

„Samorząd Terytorialny” 2021, nr 3.  

8. S. Gajewski, Charakter prawny odmowy wydania zaświadczenia przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych i jej sądowa kontrola, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 9. 

9. S. Gajewski, Sądowa ochrona przed bezczynnością i przewlekłością organu rentowego, 

„Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2017, nr 2. 

- dodatkowe osiągnięcia: 

1.Sędzia Trybunału Stanu od 2019 r. 

 

dr hab. prof. EWSPA Barbara Bajor 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, wyd. III, B. Bajor, J. Byrski, A. Zalcewicz, 

Wolters Kluwer , 2021, red. Naukowa J. Byrski, A. Zalcewicz, 
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2. Umowa rachunku bankowego na tle przepisów ustawy o usługach płatniczych – kilka uwag, 

w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 

Andrzejowi Kidybie. Tom I i II, red.  M. Dumkiewicz, J. Szczotka, K. Kopaczyńska-

Pieczniak, Wolters Kluwer, 2020,  

3. Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, B. Bajor,  L. Kociucki, J. M. 

Kondek, K. Królikowska, Warszawa 2020, (komentarz do art. 6a-6d, art. 7, art. 63 – 67a 

art. 69  -  70a, art. 74 – 78a), Wolters Kluwer   

4. B. Bajor, T. Szymanek, Małżeńskie ustroje majątkowe w wybranych państwach 

europejskich, wyd. EWSPiA, 2019  

5. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. w: 

Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka, pod redakcją 

Tomasza Bojar-Fijałkowskiego, 2019, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego s. 268-282  

6. Rozwój bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych – kilka uwag (w:) Societates et 

obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Jacka 

Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018, s. 27-35, Wyd. Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

7. Umowa wspólnego rachunku bankowego małżonków a ich odpowiedzialność za 

zobowiązania – kilka uwag i refleksji, w: Wyzwania współczesnego prawa, Księga 

Pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, EWSPiA, 2018, red. B. Bajor, P. 

Szymanek, s. 173-191 (afiliacja EWSPiA) 

8. Dostarczanie konsumentom w postaci elektronicznej informacji wymaganych przez przepisy 

ustawy o usługach płatniczych, Monitor Prawa Bankowego, nr 7-8, 2017, s.22-31   

 

dr Magdalena Dziedzic: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

2021 Rozdział „Inteligentne kontrakty i sztuczna inteligencja na rynku kapitałowym” w monografii 

zbiorczej pod red. naukową J. Monkiewicz „Finanse cyfrowe” tom 2., Wolters Kluwer 2021 

2021 Rozdział „Informacja przedkontraktowa jako wyraz realizacji strategii      ekonomicznej we 

współczesnym prawie umów” w monografii zbiorczej INP PAN pod red. naukową A. Biercia 

„Prawo umów wobec wyzwań cywilizacyjnych” 

2019   “Smart contracts: How will blockchain – based applications influence financial    dealings?” 

Rozprawy Ubezpieczeniowe, Nr 3 

2019 Rozdział “Rola obowiązków informacyjnych w ochronie konsumenta” w monografii 

zbiorczej pod red. naukową J. Monkiewicza, E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, “Ochrona 

konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym” Wolters Kluwer 2019 

2018  “Liability in Polish law for infringement of the pre-contractual obligation to inform”, Studia 

Prawnicze Nr 4 

2018 “Information Overload in Financial Services: Insights from Behavioural Economics”, 

Rozprawy Ubezpieczeniowe Nr 3 

2017 Glosa “Obowiązki banku jako instytucji zaufania publicznego” do wyroku SN z 8 lipca 2016 

r., I CSK 570/15 – Orzecznictwo Sądów Polskich Wolters Kluwer 10/2017  

2017 “Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego”, Studia 

Prawnicze Nr 3-4 
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dr Iwona Rzucidło: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2020, monografia naukowa, autorstwo, 20 punktów (?) 

2. Rzucidło-Grochowska, Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 2, ISSN 0035-9629, artykuł w 

czasopiśmie punktowanym, punkty (40?) 

3. Rzucidło-Grochowska, The style of judicial opinion and the potential for precedent in the 

judicial decision [w:] Potential of Precedent in Statutory Legal Order, red. L. Leszczyński, B. 

Liżewski, A. Szot, Peter Lang, Frankfurt am Main 2018 

 

dr hab. prof. EWSPA Marta Kolendowska-Matejczuk: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. Zaskarżalność rozstrzygnięć incydentalnych uregulowanych w Kodeksie postępowania 

karnego w świetle standardów konstytucyjnych. Rozważania systemowe, Warszawa 2018, wyd. 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, s. 484 

- dodatkowe osiągnięcia: 

1. 2020 – powołanie na stanowisko prokuratora  

Dr Małgorzata Urban – Theocharakis: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. M.Urban-Theocharakis, Przestępstwo przekroczenia uprawnień w nadzorze finansowym,  

Przedsiębiorstwo i Prawo 2020 nr 9  

2. M.Rban-Theocharakis, Instytucja  „zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego” w polskim Prawie 

bankowym [w:] „Wyzwania współczesnego prawa” red. dr hab. Barbara Bajor i dr hab. 

Przemysław Saganek, 2018 

- dodatkowe osiągnięcia: 

- od kwietnia 2019 r. – Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

 

Mgr Justyna Kotowska: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. Bętkowska-Korpała B., Modrzyński R., Kotowska J., Olszewska K., Celebucka J. (2019). 

Wywiad diagnostyczny zaburzenia używania alkoholu - klasyfikacja DSM-5 w kontekście 

wyzwań dla lecznictwa odwykowego., [w:] Psychoterapia, 1, 75-91. 

2. Kotowska J., (2019). Podwójna diagnoza w warunkach detencji., [w:] Terapia 

uzależnienia i współuzależnienia., 4, 8-10. 

3. Kotowska J., (2019). Detencja – kilka informacji dla terapeutów uzależnień., [w:] Terapia 

uzależnienia i współuzależnienia, 6, 21-23. 

4. Kotowska J., Implementacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

(EPA) w zakresie psychiatrii sądowej w Polsce. Stan obecny i konieczne działania., [w:] 

Psychiatria Polska – przyjęty do druku (współautor) 
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5. Bolechała F., Kotowska J. (2019), Niepoczytalne sprawczynie – kobieta i zabójstwo, w: 

Ciemna liczba przestępstw przeciwko kobietom, 237-246, wyd. Silveradum 

6. Bętkowska – Korpała B., Modrzyński R., Celebucka J. Kotowska J. Oleszwka – Turek K., 

(2020)  E-POP podręcznik dla terapeutów uzależnień, wyd. PARPA 

7. Heitzman J., Gosek P., Luks M., Pilszyk A., Kotowska J., Pacholski M. (2020) 

Implementacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) w 

zakresie psychiatrii sądowej w Polsce. Stan obecny i konieczne działania., [w:] Psychiatr. 

Pol. 2020; 54(3): 553–570 . 

8. Gosek P., Kotowska J., Rowińska – Garbień E., Bartczak D., Heitzman J.(2020), Factors 

influencing length of stay of forensic patients: impact of clinical and psychosocial 

variables in medium secure setting [w:] Front. Psychiatry 11:810. doi: 

10.3389/fpsyt.2020.00810  

9. Gosek P., Kotowska J., Rowińska – Garbień E., Bartczak D., Heitzman J (2021)., 

Treatment resistance and prolonged length of stay of schizophrenia inpatients in forensic 

institutions. [w:] Psychiatry Research, doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113771 

10. Kotowska J., Olszewska – Turek K., Modrzyński R., Celebucka J., Bętkowska – Korpała 

B., Problem Drinking Scale (SPP) – psychometrical characteristic, [w:] Psychiatria Polska 

(2021) 

11. Gosek P, Kotowska J, Rowińska‐Garbień E, Bartczak D, Tomlin J, Heitzman (2021) J. 

Longer than prison? A comparison of length of stay in a medium security hospital and 

prison for perpetrators of violent crimes other than homicide or attempted homicide. Crim 

Behav Ment Health. 2021;1–9. https://doi.org/10.1002/cbm.2202 

12. Gosek., Kotowska J., Rowińska – Garbień E., Bartczak D., Plewka A., Heitzman J., 

(2021) Long-term forensic psychiatric inpatient treatment - review of the literature and the 

analysis of data from the medium secured forensic psychiatry unit [w:] Psychiatria Polska, 

DOI:https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/136472 

- dodatkowe osiągnięcia: 

1. od 2020 r. - Członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 

2. doktoranta stacjonarna „Collegium Medicum” Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

3. Asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

 

Mgr Jakub Spurek: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. J.Spurek, Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu a prymat rodziców w 

wychowaniu dzieci, Acta Iuris Stetinentis, 2019, Nr 1 

 

2. J.Spurek, Istota i charakter prawny umowy kredytu w: Wyzwania Współczesnego Prawa Księga 

Pamiątkowa dedykowana Sędziemu SN Tadeuszowi Szymankowi, Warszawa 2018 

 

Spośród osiągnięć kadry akademickiej zatrudnionej w Uczelni jako nie podstawowym 

miejscu pracy należy wymienić: 
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Prof. dr hab. Władysław Czapliński: 

- najważniejsze publikacje naukowe z ostatnich 5 lat: 

1. W.Czapliński, A.Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnetrznych UE, Wyd. Aspra-JR, Warszawa 2017,ss.325 

2. W.Czapliński, A.Kleczkowska (red./współautor), Unrecognised Subjects in International 

Law, Scholar Warszawa 2019 

3. Znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w rozwoju prawa europejskiego, 

Scholar Warszawa 2021, ss.599 

4. Recognition and International Legal Personality of Non-State Actors, „Pecs Journal of 

International and European Law”, wersja elektroniczna dostępna na:   www.ceere.eu/pjiel,  

s.7-17 

5. The Right of Infidels to Establish Their Own State? Remarks on the Writing of Paulus 

Vladimiri and Francisco de Vitoria, [w:] Religion and International Law: Living Together, 

red. R.Uerpmann-Witzack, S.Oeter, E.Lagrange, Brill/Nijhoff 2018, s.37-58 

6. Customary International Law on the Use of Force, Wrocław Review of Law, Administration 

and Economics 8(2018), No.2, s.97-111 

7. Palestine v US before the International Court of Justice?, Polish Review of International and 

European Law 8(2019), No.2, s.47-75 

 

Spośród osiągnięć kadry akademickiej współpracującej z Uczelnią (niezatrudnionych 

aktualnie na podstawowym miejscu pracy) należy wymienić: 

 

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

Kruszyński Piotr, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle porównawczym, Prokuratura i 

Prawo 2017, nr 5, ISSN 1233-2577, s. 37-55 (współautor K. Wlaźlak) 

Kruszyński Piotr, Naruszenie prawa materialnego jako podstawa wzruszenia orzeczenia, Roczniki 

Administracji i Prawa 2018, Rok XVIII, Z. 1, ISSN 1644-9126, s. 231-241 (współautor J. Kil) 

Kruszyński Piotr, Sądownictwo Sędziów Pokoju w drobnych sprawach karnych – perspektywa 

legislacyjna, Roczniki Administracji i Prawa 2019, Rok XIX, Z. 1,  ISSN 1644-9126, s. 143-

158 (współautor J. Kil) 

Kruszyński Piotr, Specyfika postępowania dyscyplinarnego wobec adwokatów przed Izbą 

Dyscyplinarną Sądu Najwyższego – wybrane zagadnienia, [w:] Artes serviunt vitae sapientia 

imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora 

Tomasza Grzegorczyka z okazji 70 urodzin, red. J. J. Kasiński, A. Małolepszy,. P. Misztal, R. 

Olszewski, K. Rydz-Sybilak, D. Świecki, Łódź: Wolters Kluwer 2019, 978-83-8160-925-8, s. 

539-547 

Kruszyński Piotr, Stosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w formie indywidualnej abolicji w 

świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Istota 

i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja 

Murzynowskiego, red. H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa: 

Wolters Kluwer 2020, ISBN: 978-83-8187-028-3, s. 147-157   
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Kruszyński Piotr,  Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych, Warszawa: Dom 

Wydawniczy Elipsa 2020, ISBN: 978-83-8017-413-9 (współautorzy J. Kil i A. Kwaśniak) 

dr hab. Artur Kotowski, zatrudniony w EWSPA w latach 2015 - 2019 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. A.Kotowski, Zastosowanie teorii: analitycznej H. Harta i integralnej R. Dworkina w kulturze 

prawa stanowionego, Prawo i Więź 2021 nr 3 (w druku) 

2. Kotowski, A. (red. i współautor), Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia, wyd. Difin, Warszawa 2021, s.172 

2. Kotowski, A. (red. i współautor), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. Difin, 

Warszawa 2021, s.286 

3. Kotowski, A. (2020). Axiological Problems of Statutory Interpretation. The Legal Culture, 2(1), 

93-110. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.56 

4. A.Kotowski, Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa,  

wyd. Difin, Warszawa 2020, s.470 

5. A.Kotowski, Populizm penalny a orzeczniczy ?, Przegląd Prawa Publicznego 2020 nr 7-8, s.17-

27 

6. A.Kotowski, O formularzach uzasadnień w sprawach karnych, Prokuratura i Prawo 2020 nr 7-8, 

s.144-174 

7. A.Kotowski, A.Syryt, Impact of the case law of the Court of Justice of the European Union on 

the Constitutional Tribunal in Poland [w:] ed. L.Troiani, Il cimento dell’armonizzazione La Corte 

di  Giustizia UE e i sistemi costituzionali nazionali, L'Ornitorinco Edizioni, Milano 2020 

(współautor), s.65-74 

8. A.Kotowski, Kilka uwag o formularzach uzasadnień w sprawach karnych, Prawo i Więź nr 2 

(32), 2020, s.85-113  

9. Wielka Encyklopedia Prawa – Prawo karne procesowe, red. P.Hofmański, P.Kryszyński, 

B.Sygit, Warszawa 2020 - współautor 

10. A.Kotowski, The Question of External Integration of Jurisprudence in the Context of its 

Political Character – Studia Prawnicze (PAN) nr 4 (220) 2019, s.81-106 

11. Podstawy prawoznawstwa, wyd. II, wyd. Diffin, Warszawa 2019 (współautor) 

12. Raz jeszcze o wykładni pojęcia informacji na gruncie rozdziału XXXIII Kodeksu karnego – 

glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego, Izby Karnej z dnia 5 marca 2019 r., sygn. 

II KK 208/18, Prokuratura i Prawo 2019, nr 10 

13. O związkach prawa, wolności i moralności w kontekście dyrektyw wykładni prawa – uwagi 

na tle sprawy „łódzkiego drukarza”, Prokuratura i Prawo 2018, nr 12 (współautor) 

14. Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni 

operatywnej, wyd. Difin, Warszawa 2018, s.545 

15. Skarga nadzwyczajna na tle modeli kontroli odwoławczej, Prokuratura i Prawo 2018 nr 9 

16. Myślenie precedensowe jako formuła precedensu w kulturze prawa stanowionego [w:] red.: 

L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, 

Warszawa 2018 

17. Chrześcijańska aksjologia w pojęciu tożsamości systemu prawa [w:] red. Ks. I.Skubiś, 

Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, teksty kongresowe, Częstochowa 2018 
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18. Wiedza i doświadczenie życiowe jako metadyrektywa interpretacyjna [w:] red. B.Bajor, 

P.Saganek, Wyzwania współczesnego prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi 

Szymankowi, Warszawa 2018 

19. Precedent as the transposition of a normative act, Ius Novum 2017, nr 4 

20. Ujęcia interpretacji celowościowej w teorii prawa, Prokuratura i Prawo 2017 nr 11 

21. Argumentacja z tożsamości konstytucyjnej – celem podsumowania [w:] red. A. Kotowski, 

E.Maniewska, Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie Sądowym, Studia i Analizy Sądu 

Najwyższego, Tom IV, Warszawa 2017 

22. Podstawowe założenia badań empirycznych w prawoznawstwie – próba konfrontacji, Studia 

Prawnicze (PAN) 2017 nr 2 

- dodatkowe osiągnięcia: 

Udział w konferencjach z referatem: 

1. A.Kotowski, Czynnik społeczny w sądzie kasacyjnym jako rozszerzenie odpowiedzialności 

orzeczniczej ? „Odpowiedzialność w prawie” – konferencja Katedry Teorii i Filozofii 

Prawa, WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego, 20-21.09.2021 r.  

2. Konferencja „House on the rock”, Uniwersytet Św. Tomasza w Rzymie: 29-30 października 

2019 r., referat: „Axiological problems of statutory interpretation”. 

3. Konferencja Stowarzyszenia Fontes, Uczelnia Łazarskiego, 14-15 września 2019 r., pt 

„Prawo i populizm”, referat: „Populizm orzeczniczy”. 

4. XIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 23-26 września 2018 r., Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, referat: „Zagadnienie orientacyjności wykładni” 

5. Konferencja Stowarzyszenia Fontes, Uczelnia Łazarskiego, 22-23 września 2018 r., referat: 

„Model racjonalnej i praworządnej decyzji jako model tworzenia prawa”? 

6. Prawno – medyczne seminarium naukowe, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa,  

7. 16 maja 2018 r. referat: „Dyrektywa języka specjalistycznego jako dyrektywa wykładni 

językowej (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej)" 

8. Chrześcijańska aksjologia w pojęciu tożsamości systemu prawa – Kongres „Europa Christi”, 

Warszawa-Łódź-Częstochowa 2017 – referat i publikacja pokonferencyjna 

9. Z zagadnień teorii i filozofii prawa: konstytucjonalizm – Karpacz 24-27 września 2017 r. – 

referat: „Argumentacja z tożsamości konstytucyjnej w świetle badań orzecznictwa Izb 

Karnej i Cywilnej Sądu Najwyższego” 

10. Precedens w porządku prawa stanowionego - Międzynarodowa konferencja naukowa 

zorganizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UMCS, 20 marca 2017 r. – 

referat: „Między precedensem de iure a de facto”. 

Osiągnięcia zawodowe: 

1. Sąd Najwyższy, członek Biura Studiów i Analiz (asystent – specjalista, członek BSiA w Izbie 

Karnej – 2017 – 2020, starszy asystent Sędziego SN w Izbie Karnej - 2017 – 2017, asystent 

Sędziego SN w Izbie Karnej -2009 – 2016) 

2. Habilitacja (2019 r. – awans naukowy w okresie zatrudnienia w EWSPA) 

3. Członek Rady Naukowej Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych 
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Dr hab. Michał Kowalski, zatrudniony w EWSPA w latach 2015 - 2019: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1.  M.Kowalski, Prawo do sądu administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny 

oraz jego realizacja. Warszawa 2019 r. Monogrfia s.564  

2. M.Kowalski, Metodyka pracy w sądach administracyjnych, wydanie 2 poprawione i 

uzupełnione Warszawa 2018 r., współautorstwo 230 s. 1020 (wkład 20 %)   

3. M.Kowalski, Komentarz do ustaw samorządowych, S. Gajewski i A. Jakubowski (red.), 

komentarz do art. 9a ustawy o samorzadzie gminnym, art. 4b  ustawy o samorzadzie 

powiatowym i art. 60a ustawy o samorzadzie województwa, Warszawa 2018 r.  

4. M.Kowalski, Tryb uproszczony w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami 

administracyjnymi – pomiędzy jawnością a szybkością postępowania, ZNSA z 2018 r., nr 4. 

5. M.Kowalski, 100 lat przekształceń na przykładzie pozycji ustrojowej polskiego sądownictwa 

administracyjnego – kilka refleksji [w:] Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe - 

perspektywa stulecia M. Kowalski, U. Staśkiewicz (red.) Warszawa 2019 r.  

6. M.Kowalski, Kognicja sądowoadministracyjna, a odmowa powołania na stanowisko sędziego 

– kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17, 

Krytyka Prawa 2019 r., Tom 11, Nr 3. 

- dodatkowe osiągnięcia: 

- od 2019 r. Profesor uczelni w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

 

Dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski zatrudniony w EWSPA w latach 2011 - 2019: 

1.  - najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

2. 1. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Kontrola przepisów o ochronie środowiska w 

Czechach, Polsce i Słowacji, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2021. 

3. 2. T. Bojar-Fijałkowski, Direction of changes taking place in European public administration, 

[w:] Sea-see perspective on law, A. Jurkowska-Zeidler (ed.), Gdańsk University Press, Gdańsk 

2020.    

4. 3. T. Bojar-Fijałkowski, O wojewodzie w systemie administracji publicznej – uwagi krytyczne 

i propozycje zmian, [w:] Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i 

gospodarczych, M. Mrówczyński, T. Knepka (red.), UKW, Bydgoszcz 2020.  

5. 4. T. Bojar-Fijałkowski, Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce, 

Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019. 

6. 5. T. Bojar-Fijałkowski (red.), Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym: teoria i 

praktyka, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019. 

7. 6. T. Bojar-Fijałkowski, O wypieraniu norm i instrumentów administracyjnoprawnych przez 

normy i instrumenty cywilnoprawne w prawie publicznym, [w:] Wyzwania współczesnego 

prawa. Księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, EWSPA, Warszawa 

2018. 

8. 7. M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty 

sprawiedliwości ekologicznej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017. 

9. 8. T. Bojar-Fijałkowski, Напрями змін публічного права в Польщі, Уacoпиc цивiлicтики, 

nr 25/2017, Odessa. 

10. T. Bojar-Fijałkowski. Directions of changes taking place in Polish public administration, Law 

and State 1-2 (74-75) 2017, Astana. 
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11.  - dodatkowe osiągnięcia: 

12. 1. Wykłady w ramach Erasmus+, Tomska State Universty, Tomsk Rosja, 2020. 

13. 2. Wykłady w ramach Erasmus+, Riga Stradins University, Ryga Łotwa, 2018. 

14. 3.  Wykłady w ramach Erasmus+, Universidad de Granada, Grenada Hiszpania, 2018.  

15. 4.  Wykłady w ramach Erasmus+, University American College Skopje, Skopje Macedonia, 

2016.  

16. 5.  Wykłady w języku angielskim dla studentów Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim. 

Ks. Dr Jarosław Krzewicki: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. J.Krzewicki, Wierność sumieniu w sferze publicznej wyrazem troski o dobro wspólne i 

przyszłość Europy, w: I. Skubiś (red), Europo otwórz drzwi Chrystusowi, Materiały z I 

Międzynarodowego Kongresu Europa Christi, Częstochowa 2018, s. 129-140. 

2. J.Krzewicki, A.Kotowski, O związkach prawa, wolności i moralności w kontekście 

dyrektyw wykładni prawa – uwagi na tle sprawy „łódzkiego drukarza”,  w:  Prokuratura i 

Prawo, 12(2018) 85-118 

3. J.Krzewicki, Wymiar miłosierdzia w stanowieniu i stosowaniu prawa, w: Biuletyn SAWP 

KUL, XIII/15(2018)159-176 

4. J.Krzewicki, Prawo do wolności sumienia – gwarantem poszanowania prawa i wolności w 

Europie, w: I Skubis, M Sitarz (red) Prawo a wartości w Europie, Częstochowa, 2019, 89-

102. 

5. E. Grimi, J. Krzewicki, Per essere liberi occorre conoscere le proprie radici, w: Tempi, 

28.11.2019, https://www.tempi.it/per-essere-liberi-occorre-conoscere-le-proprie-radici/ 

(17.03.2020) 

6. J.Krzewicki, Prawo do wolności sumienia gwarantem poszanowania prawa i wolności w 

Europie, w : Biuletyn SAWP KUL, XIV/16(2019)157-170 

7. J.Krzewicki, Małżeńśtwo przedmiot wspólnej troski Kościoła i Państwa, w: Teka Komisji 

Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, XII/2(2019) 167–179  

8. J.Krzewicki, Uwagi co do prawnej ochrony osób starszych i jej wpływu na kształtowanie się 

postaw moralno-społecznych, w: Kościół i Prawo  8/21/2 (2019) 189-202  

9. J.Krzewicki, Relacje Kościół Państwo w Polsce wobec COVID 19, w: Kościół i Prawo 

9/22/1 (2020) 83-100 

 

Dr Adrian Sypnicki: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. A.Sypnicki, Społeczna akceptacja przedsięwzięcia. Wybrane zagadnienia - Zeszyty 

Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2019, nr 5 

2. A.Sypnicki, Dozór techniczny w systemie kontroli administracji publicznej - Roczniki Nauk 

Prawnych KUL 2019, nr 2, t. XXXIX, współautor: Natalia Nachulewicz 

 

dr Paulina Wiktorska: 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
59 

 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. P. Wiktorska, Nowe pomysły dotyczące kształtu instytucji warunkowego przedterminowego 

zwolnienia, [w:] Po co nam kryminologia, red. W. Klaus, D. Woźniakowska – Fajst, P. Wiktorska, 

K. Buczkowski, Warszawa 2019, s. 505 – 514. 

2. P. Wiktorska, Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych, [w:] Zmierzyć i zrozumieć 

przestępczość, red. M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński, Warszawa 2020, s. 127 – 138. 

3. P. Wiktorska, aspekty prawne odseparowania sprawcy od osoby doświadczającej przemocy, 

[w:] „Prawo w działaniu” nr 45, Warszawa 2021, s. 82 – 90. (40 pkt). 

4. P. Wiktorska, Eksperyment w badaniach kryminologicznych, [w:] Granice Prawa, red. P. 

Ostaszewki, K. Buczkowski, Warszawa 2020, s. 195 – 210. 

5. P. Wiktorska, Dziecko w sytuacji przemocy w rodzinie, red. M.  Łączkowska Porawska, [w:] 

Dziecko – rodzice – państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy 

domowej, wyd. INP PAN, Warszawa 2020, s. 99 – 121. (20 pkt.). 

6. W ramach realizacji programu: Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements 

in the area of legal sciences abroad (Projekt DIALOG finansowany przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego) opublikowany został artykuł: K. Buczkowski, P. Wiktorska, How crime 

has changed in a universally mobile society, based on the example of Poland – a research concept, 

[w:] „Contemporary Central & East European Law”, nr 1 (133), Warszawa 2019, s. 161 – 170.  

7. K. Buczkowski, P. Wiktorska, Crime in the subsequent adult life of former juvenile offenders: 

Selected aspects of the impact of political transformation in Poland on a return to delinquency by 

adults who were juvenile delinquents in the 1980s and 2000s, [w:] „Archiwum Kryminologii”, t. 

XLII, nr 1, Warszawa 2020, s. 97 – 116. (20 pkt). 

8. P. Wiktorska, Wybrane aspekty zmian w procedurze administracyjnej, [w:] „Rocznik 

Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. IX, Warszawa 2017, s. 675 – 686. 

9. P. Wiktorska, Prawnicy o swojej profesji, [w:] „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, 

t. VIII, Warszawa 2016, s. 481 – 526. 

10. P. Wiktorska, Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji, [w:] Z Problematyki 

wiktymologii, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017, s. 398 – 410. 

 

Dr Jolanta Bucińska: 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. „Rodzina w świetle prawa międzynarodowego” w: G. Jędrejek (red.), Prawo rodzinne. Seria 

Meritum, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 ss. 1611-11666. 

2. „Termin do wytoczenia powództwa  o zaprzeczanie ojcostwa”, „Zeszyty Prawnicze Biura 

Analiz Sejmowych”, 2017, nr 4, ss. 250-270. 

3. „Dopuszczalne ograniczenia wolności myśli, sumienia i wyznania w orzecznictwie 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia”, „Radca Prawny. 

Zeszyty Naukowe”, 2018 r., nr 3, ss. 29-48 (współautor: Paweł Krawczyk). 

4. „Zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności  przerywania ciąży”, „Zeszyty Prawnicze 

Biura Analiz Sejmowych”, 2018, nr 1, ss. 269-302. 

5. „Zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – wniosek Prezydenta RP do TK 

(sygn. akt K 1/18)”, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, 2018, nr 2, ss. 262-301. 

6. „Ocena zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i 

święta oraz w niektóre inne dni w zakresie zarzutu o różnicowanie pracowników co do 
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swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni”, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz 

Sejmowych”, 2019, nr 1, ss. 303-338. 

7. „Ocena zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych”, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, 2019, nr 4, ss. 245-

282. 

- inne osiągnięcia: 

1. 2017- 2019 – udział w pracach sejmowej Komisji Ustawodawczej w charakterze eksperta ds. 

legislacji; 

2. 2017 - 2019 – sporządzanie opinii prawnych oraz realizowanie projektów badawczych w 

Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; 

 

Mgr Wojciech Maciołek 

- najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat: 

1. Maciołek W., Charakter prawny przedmiotu umowy ramowej o usługę płatniczą [w:] Maciołek 

W. (red.), Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków 

zobowiązaniowych, Warszawa 2020; 

2. Juraszek T., Maciołek W., Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej (część II), „Acta 

Scholae Su-perioris Medicinae Legnicensis” – oczekuje na publikację; 

3. Juraszek T., Maciołek W., Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej (część I), „Acta Scholae 

Supe-rioris Medicinae Legnicensis” 2019, nr 1;  

4. Maciołek W. „Leksykograf w roli eksperta. Wyrażenia kwalifikowane w słownikach języka 

polskiego jako prawne lub prawnicze a ich adekwatność wobec rozumienia prawniczego, 

„Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 2017, nr 2. 

5. Redakcja naukowa publikacji: Maciołek W. (red.), Problematyka kwalifikacji prawnej 

pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych, Warszawa 2020. 

 

Spośród osiągnięć kadry akademickiej pracowników zatrudnionych, którzy realizowali 

zajęcia dydaktyczne na kierunku prawo w ciągu ostatnich pięciu lat należy wymienić: 

dr prof. EWSPA Dariusz Czajka (†): 

1. D.Czajka, Upadłość konsumencka- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej (współautor), wyd. 2018 r.  

2. D.Czajka, Teoria sądzenia część III. Sztuka argumentacji. wyd. 2019 r. 

 

Prof. dr hab. Andrzej Bierć (†): 

1. A.Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, wyd. 3, Warszawa 2018 

 

Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku 

pracy, roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania 

koncepcji kształcenia i jej doskonalenia. 

Uczelnia prowadząc studia na kierunku: prawo posiada zaplecze w postaci otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie – stowarzyszenia 

praktyków prawa o długoletniej tradycji funkcjonowania. ZPP o/Warszawski liczy obecnie 

kilkudziesięciu członków aktywnie uczestniczących w spotkaniach i projektach Zrzeszenia oraz tych 

organizowanych wspólnie z Uczelnią, m.in.: w ramach Projektu Unijnego „Na straży dobrego prawa” 
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mającego na celu monitorowanie procesów legislacyjnych. Obie instytucje są w tym projekcie 

partnerami. 

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa jest również Założycielem EWSPA i w związku z tą 

funkcją sprawuje patronat merytoryczny nad procesem kształcenia. 

Uczelnia współpracuje ponadto z  Północną Izbą Gospodarczą, w której zrzeszonych jest ponad 1500 

podmiotów gospodarczych. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest aktywnym 

członkiem Północnej Izby Gospodarczej, a zakres tej współpracy obejmuje m.in. prelekcje na rzecz 

przedsiębiorców w zakresie wymogów formalnych dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej czy pomoc prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. EWSPA jest 

inicjatorem Komisji ds. współpracy otoczenia gospodarczego i naukowego przy Izbie. Aktywny udział 

w pracach Izby pozwala na szerokie kontakty Uczelni ze środowiskiem praktyków, przedsiębiorców i 

tworzy możliwość konsultacji oferty dydaktycznej oraz programów nauczania Wydziału Prawa w 

kontekście ich zgodności z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców oraz odbywania praktyk 

studentów Wydziału.  

EWSPA współpracuje z przedstawicielami korporacji zawodów prawniczych (radcami prawnymi, 

adwokatami itp.), przedstawicielami sądownictwa i prokuratury w zakresie organizacji praktyk. Wiele 

takich osób – prawników praktyków wspomaga również Uczelnię w procesie kształcenia w ramach 

zatrudnienia poza-etatowego ale przede wszystkim, wielu stanowi znakomite grono konsultacyjne w 

odniesieniu do programu studiów, czy jakości kształcenia. 

W tym miejscu należy także wspomnieć o studentach i absolwentach Uczelni, którzy w procesie 

opiniowania biorą aktywny udział –  ci pierwsi w ramach Senatu oraz w Komisji ds. Jakości 

kształcenia, natomiast absolwenci poprzez systematyczny udział w ankietyzacji. 

 

Sylwetka absolwenta i przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów: 

Celem kształcenia na kierunku: prawo w EWSPA jest przygotowanie absolwentów do 

funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się współcześnie rynku pracy oraz stworzenie szeregu 

możliwości rozwoju zawodowego. Zdaniem Władz Uczelni absolwent na kierunku: prawo nie 

powinien obecnie ograniczać się do postrzegania studiów jedynie jako podstawy do przyszłej pracy w 

zawodach tradycyjnie określanych jako profesje prawnicze. Przygotowanie do naboru na aplikacje 

prawnicze i jej ukończenie jest oczywiście istotnym elementem dydaktyki, jednak analiza losów 

absolwentów i ich działalności zawodowej w perspektywie nie tylko krajowej, ale i zagranicznej, 

wskazuje na konieczność stworzenia studentom Uczelni możliwie najszerszych perspektyw wyboru 

dalszej drogi zawodowej oraz stworzenia przekonania o możliwej jej modyfikacji w przyszłości 

(zjawisko migracji zawodowej w ramach zarówno zawodów prawniczych jak i „do” jak i „z”  w 

środowisko zewnętrzne). 

W pierwszej kolejności należy podać, że profil absolwenta Uczelni jest ściśle powiązany z profilem 

kandydata. Władze EWSPA od lat obserwują dominację zainteresowania formułą studiowania w 

szkole przez osoby legitymujące się już pewnym doświadczeniem życiowym i zainteresowanych 

rozwinięciem dodatkowych kompetencji. Często kierunek prawo jest dla nich kolejnym kierunkiem 

studiów. Analizy przystępujących na aplikacje sądową i prokuratorską, udostępniane m.in. przez 

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, wskazują że znikomy procent absolwentów Uczelni 

przystępuje do egzaminów wstępnych na te aplikacje (w r. 2017 było to 0,51% absolwentów EWSPA 

– 11 osób). Nieco większe zainteresowanie Uczelnia obserwuje wśród absolwentów aplikacjami: 

adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. W 2020 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje 

korporacyjne przystąpiło 88 absolwentów EWSPA, tym 32 osoby, które ukończyły studia w roku 

2020 (20%). Największym zainteresowaniem cieszyły się aplikacje: adwokacka (39 osób, co stanowi 

44 % wszystkich zdających) i radcowska (34 osoby, co stanowi 39% wszystkich zdających). 

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja komornicza na którą zdawały 4 osoby (4,6 % 

wszystkich zdających). Egzamin wstępny w pierwszym podejściu zdaje co 3 przystępujący absolwent 

EWSPA. Wskazane wyżej statystyki pokazują, iż przeciętny absolwent EWSPA nie jest 

zainteresowany kontynuacją kształcenia w ramach aplikacji organizowanych przez korporacje 
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prawnicze, Władze Uczelni obserwują natomiast przede wszystkim zainteresowanie absolwentów 

funkcjonowaniem w szeroko pojętej przestrzeni działalności gospodarczej i biznesu. Po zakończeniu 

dydaktyki w EWSPA absolwenci często podejmują własną działalność gospodarczą lub aktywność 

zawodową w korporacjach, na stanowiskach prawniczych i około-prawniczych (administracja, 

zarządzanie, departamenty prawne itp.). Spora część absolwentów Uczelni zatrudniana jest także w 

organach publicznych: zarówno administracji państwowej jak i organach ochrony prawnej. Jak już 

sygnalizowano, Uczelnia obserwuje również fakt, że większość studentów na kierunku prawo jest już 

aktywna zawodowo podczas podejmowania kształcenia, najczęściej czyniąc to celem rozszerzenia 

własnych kompetencji zawodowych i polepszenia pozycji na rynku pracy. Absolwenci Uczelni 

wielokrotnie wskazują, że w tym aspekcie podjęcie inicjatywy kształcenia na kierunku: prawo w 

EWSPA było dla nich ważne i korzystne oraz pozytywnie wpłynęło na rozwój zawodowy. W 

szczególności za atrakcyjną oceniają od lat przyjętą formułę kształcenia w Uczelni: adaptację metod i 

technik kształcenia na odległość, udostępnianie audio-wizualnych materiałów dydaktycznych czy 

dostępność kadry akademickiej udzielającej bezpośredniego wsparcia w procesie kształcenia  (zajęcia 

tutorskie, konsultacje).  

Zdaniem Władz Uczelni na przestrzeni lat udało się zbudować Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i 

Administracji w Warszawie ugruntowaną pozycję na rynku i zdobyć zaufanie wielu absolwentów w 

przedmiocie atrakcyjności i adekwatności formuły kształcenia do ich profilu, jak również w zakresie 

elastyczności oraz skutecznego łączenia doktryny prawa z praktyką prawniczą, już w procesie 

nauczania.  

Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystanych wzorców krajowych lub 

międzynarodowych. 

EWSPA posiada spójną z misją, strategią oraz wymogami prawnymi koncepcję kształcenia na 

ocenianym kierunku: prawo. Jest ona pochodną wymogów ustawowych, wizji kierownictwa, 

wieloletniego doświadczenia kadry akademickiej i kluczowego partnera uczelni tj. Zrzeszenia 

Prawników Polskich oddział Warszawa.  

Kształcenie prowadzone jest w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych. 

Opracowane efekty uczenia się dla ocenianego kierunku odpowiadają Zintegrowanemu Systemowi 

Kwalifikacji. Absolwenci uczelni uzyskują zakładane efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych oraz właściwą liczbą punktów ECTS.  

Koncepcja kształcenia obejmująca zarówno zdobywanie wiedzy jak i nabywanie umiejętności 

praktycznych  jest systematycznie weryfikowana i udoskonalana. Studenci, dzięki różnorodnym 

formom zajęć i weryfikacji zdobywanej wiedzy, mają możliwość podjęcia i prowadzenia badań 

naukowych oraz rozwoju praktycznych umiejętności pod okiem znakomitej kadry o bogatym dorobku 

naukowym oraz doświadczeniu praktycznym stosowania prawa. 

Zarówno układ czasowy jak i organizacyjny studiów umożliwia osiągnięcie wszystkich zakładanych 

celów kształcenia. Podobnie system praktyk zawodowych. Nad całością procesu kształcenia czuwają 

zarówno organy uczelni, Założyciel, kadra oraz uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.  

Silnymi stronami ocenianego kierunku w EWSPA są: znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, 

wartościowy i spójny z wszelkimi wymogami program studiów oraz możliwość rozwoju naukowego 

połączona z rozwojem umiejętności praktycznych. 

Uczelnię wyróżnia przede wszystkim wdrożony w szerokim zakresie Indywidualny Tok Studiów, 

umożliwiający ukończenie edukacji w ramach dziesięciu wymaganych przez ustawę semestrów. W 

EWSPA organizacja zajęć odbywa się w przeciągu dwóch semestrów (zimowego i letniego), podczas 

których umożliwia się realizację programu studiów z przedmiotów przewidzianych na wyższych 

semestrach studiów w ramach grup, wg. indywidualnie ustalonej ścieżki kształcenia (ITS).  

Wzorcem, który został zaadaptowany są rozwiązania państw anglosaskich, w których nie jest 

rzadkością taka organizacja roku akademickiego, dzięki której weryfikacja efektów uczenia się 

następuje w krótszych interwałach czasowych a student przyzwyczajony jest do ciągłej konieczności 

nauki, której efekty są sprawdzane na bieżąco. 
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Drugim elementem wyróżniającym EWSPA jest od dawna, jeszcze z okresu przed pandemią COVID-

19, aplikacja nowoczesnych form kształcenia, opartych na synchronicznym i asynchronicznym 

kontakcie studenta z uczelnią, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. EWSPA 

była pionierem zastosowania cyfrowych form edukacji w szkolnictwie wyższym w Polsce, 

wykorzystując i rozwijając ich wykorzystanie sukcesywnie od 2011 r. Doświadczenia pandemii oraz 

aktualne zmiany ustawowe, które pozwalają w szerokim aspekcie prowadzić kształcenie akademickie 

z wykorzystaniem technik cyfrowej edukacji potwierdziły słuszność tej koncepcji. Warto zaznaczyć, 

że metody tego rodzaju upowszechnione są na zachodzie, w szczególności w krajach anglosaskich. 

Taki kierunek kształcenia EWSPA obrała już wiele lat temu i stanowi on wyznacznik jakości i formy 

dydaktyki na ocenianym kierunku studiów.  

 

Kluczowe kierunki efektów uczenia się, z ukazaniem ich związku z koncepcją, poziomem  

oraz profilem studiów, a także z dyscypliną/dyscyplinami, do której/których kierunek jest  

przyporządkowany. 

Koncepcja kształcenia na kierunku prawo w EWSPA  zakłada, że zarówno wiedza, jak i umiejętności 

zdobywane podczas studiów, odwołują się do dyscypliny nauki prawne. Przyjęte efekty uczenia się  

obejmują 19 efektów w zakresie wiedzy, 20 efektów w zakresie umiejętności oraz 7 efektów w 

zakresie kompetencji społecznych.  

Efekty uczenia się uwzględniają wszystkie charakterystyki drugiego stopnia określone na poziomie 7 

w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla profilu ogólnoakademickiego oraz aktualną wiedzę z zakresu 

dyscypliny nauki prawne, do której został przyporządkowany kierunek Prawo. Efekty kierunkowe są 

zgodne z zakresem prowadzonych w Uczelni badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne, do której 

został przyporządkowany kierunek. Efekty uczenia się: 

1. w zakresie wiedzy  akcentują  znajomość  i  rozumienie  w  pogłębionym  stopniu  zależności  

między  naukami prawnymi, a innymi naukami na poziomie umożliwiającym 

interdyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, a także rolę prawa i 

prawników w kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa,  

2. w zakresie umiejętności uwzględniają kompetencje badawcze, w tym analityczne, natomiast  

3. w zakresie kompetencji społecznych docenianie znaczenia nauk prawnych dla rozwoju 

jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych.  

    

Kluczowymi, przykładowymi efektami kierunkowymi powiązanymi z dyscypliną nauki prawne są  

następujące efekty uczenia się:   

1)  w zakresie wiedzy PR_W02, PR_W07, PR_W09, PR_W10, PR_W11, PR_W12, PR_W13, 

PR_W15   

2)  w zakresie umiejętności: PR_U03, PR_U06, PR_U09, PR_U10, PR_U14, PR_U17 

3)   w zakresie kompetencji społecznych: PR_K01, PR_K02, PR_K05, PR_K06 

Dla każdego przedmiotu opracowano efekty przedmiotowe, które stanowią uszczegółowienie efektów 

kierunkowych (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) 

Wszystkie efekty kierunkowe są uzyskiwane w ramach efektów przedmiotowych przewidzianych w 

programie studiów, np.:  

1) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W02  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 6 

przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

2) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W07  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 22 

przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

3) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W09  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 22 

przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

4) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W10  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 6 

przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

5) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W11  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 39 

przedmiotów przewidzianych programem studiów, 
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6) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W12  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 42 

przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

7) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W13  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 21 

przedmiotów przewidzianych programem studiów 

8) kierunkowy  z zakresu wiedzy PR_W15  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 6 

przedmiotów przewidzianych programem studiów 

9) kierunkowy  z zakresu umiejętności PR_U03  znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych 

41 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

10) kierunkowy  z zakresu umiejętności PR_U06  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 38 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

11) kierunkowy  z zakresu umiejętności PR_U09  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 45 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

12) kierunkowy  z zakresu umiejętności PR_U10  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 18 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

13) kierunkowy  z zakresu umiejętności PR_U14  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 17 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

14) kierunkowy  z zakresu umiejętności PR_U17  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 13 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

15) kierunkowy  z zakresu kompetencji społecznych PR_K01  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 43 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

16) kierunkowy  z zakresu kompetencji społecznych PR_K02  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 33 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

17) kierunkowy  z zakresu kompetencji społecznych PR_K05  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 34 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

18) kierunkowy  z zakresu kompetencji społecznych PR_K06  znajduje rozwinięcie w efektach 

przedmiotowych 54 przedmiotów przewidzianych programem studiów, 

  

Szczegółowe sformułowanie efektów przedmiotowych określające  zakres oferowanej wiedzy, rodzaj 

osiąganych umiejętności i kompetencji społecznych pozwala na stworzenie systemu weryfikacji dla 

każdego przedmiotu. W skład systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się 

wchodzą: oceny wystawiane z poszczególnych przedmiotów, ocena z praktyki, ocena z pracy 

dyplomowej ustalana ostatecznie przez komisję egzaminu dyplomowego i ocena z egzaminu 

dyplomowego ustalana przez komisję egzaminu dyplomowego.   

Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów 

jest ostateczna ocena studiów, której sposób wystawiania określa Regulamin studiów w EWSPA. 

 

Zakładane w programie efekty uczenia się w zakresie  wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych absolwenta zostały ocenione jako pożądane przez potencjalnych pracodawców. 

Dodatkowo analiza przebiegu karier absolwentów kierunku prawo również uzasadnia twierdzenie, iż 

program spełnia oczekiwania rynku pracy, umożliwiając realizację karier zawodowych w wybranych, 

prawniczych profesjach. 

 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z wynikami działalności 

naukowej uczelni w dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których jest przyporządkowani 

kierunek oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań 

treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia się oraz dyscypliną/dyscyplinami, do 

której/których kierunek jest przyporządkowany: 
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Program studiów na kierunku prawo w EWSPA można podzielić na etap obowiązkowego zdobywania 

wiedzy z zakresu podstawowych dyscyplin prawoznawstwa, począwszy od nauk ogólnych i 

historycznych po dogmatyczne. Od semestru VI studenci samodzielnie, w ramach przydziału do grup, 

dokonują wyboru modułu kształcenia na poziomie bloków przedmiotów wykładów fakultatywnych.  

Uczelnia kształci obecnie studentów jedynie w trybie studiów niestacjonarnych w formule 

standardowej oraz w formule z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance-

learning). 

W ramach programu studiów, treści wprowadzające w ogólne wykształcenie prawnicze zostały 

przypisane do I semestru studiów. Zakładane cele kształcenia dotyczą wykształcenia u studenta 

rozszerzonej wiedzy o charakterze nauki prawa i jej relacjach z innymi dziedzinami nauki, szczególnie 

z naukami społecznymi (PR_W01). Cele te realizowane są w ramach przedmiotów: wstęp do 

prawoznawstwa, logiki i argumentacji prawnej, wstęp do bezpieczeństwa państwa. 

Począwszy od drugiego semestru programowego studenci prócz dyscyplin wprowadzających do 

ogólnej wiedzy o państwie i prawie, zaznajamiani są z podstawowymi zagadnieniami najbardziej 

ogólnych nauk dogmatycznych. W ramach tego semestru kontynuowane jest kształcenie 

propedeutyczne na przedmiotach: Historii prawa (powszechnej i polskiej) czy w przedmiocie 

interdyscyplinarnym (Etyka oraz Wstęp do socjologii). Efekty uczenia się w zakresie wiedzy dotyczą 

poznania przez studenta zarysu historii prawa polskiego i powszechnego z uwzględnieniem instytucji 

prawnych, ustroju i rozwoju organów ochrony prawnej (PR_W03). Kontynuowane jest także 

przygotowanie aksjologiczne. Zakładane jest poznanie przez studenta etycznego aspektu prawa oraz 

znaczenia etyki w praktyce prawniczej i działaniu organów ochrony prawnej (PR_W05) lub 

pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii (PR_W06). Na podstawowych przedmiotach 

dogmatycznych (prawo konstytucyjne i prawo cywilne – cz. ogólna) studenci kierunku uzyskują 

pogłębioną wiedzę o źródłach prawa (PR_W07) i potrafią odróżniać prawo prywatne od publicznego 

(PR_W10).  

W ramach semestrów programowych: III – V, jak już wskazywano, realizowane jest kształcenie 

dotyczące wiedzy, kompetencji i umiejętności związanych głównie ze szczegółowymi dyscyplinami 

prawoznawstwa. Program studiów obejmuje na tych semestrach m.in. prawo karne, prawo cywilne – 

cz. rzeczową i prawo zobowiązań, postępowanie karne i postępowanie cywilne, czy prawo 

administracyjne. Zakładane cele kształcenia dotyczą m.in. ugruntowania wiedzy z zakresu prawnych 

dyscyplin ogólnych oraz pogłębienia wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, 

gospodarczego i międzynarodowego w zakresie regulacji oraz funkcjonujących w ramach tych gałęzi 

prawa organów (PR_W13) oraz rozszerzoną o instytucjach i prawie Unii Europejskiej (PR_W14).  

Druga połowa programu studiów na kierunku prawo (semestry VI-X) obejmuje pogłębianie wiedzy w 

ramach fakultatywnych modułów przedmiotów specjalistycznych (efekt kształcenia PR_W12). 

Zamierzenie to realizowane jest poprzez stopniowe, począwszy od semestru VI ograniczenia ilości 

przedmiotów kształcenia obligatoryjnego na rzecz przedmiotów fakultatywnych (w semestrach od VI 

do X student realizuje jeden moduł przedmiotów fakultatywnych w każdym semestrze). I tak też w 

semestrze VI przewidziane są przedmioty kształcenia obowiązkowego: Prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych oraz Prawo finansowe i finansów publicznych. W semestrze VII przedmioty 

obligatoryjne, które nie podlegają wyborowi przez studenta, to: prawo gospodarcze publiczne oraz 

metody prawnicze. W semestrze VIII program kształcenia przewiduje już jeden przedmiot 

obligatoryjny (prawo upadłościowe). 

Przedmioty obowiązkowe realizowane na semestrach od I do VIII, zostały pogrupowane w XIII 

tematycznych modułach: 

1. Podstawy Państwa i prawa 

2. Interdyscyplinarnym 

3. Przedmioty o charakterze ogólnoakademickim 

4. Prawa konstytucyjnego 

5. Prawa prywatnego 
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6. Prawa karnego materialnego i procesowego 

7. Prawa międzynarodowego i europejskiego 

8. Prawa administracyjnego 

9. Prawa pracy 

10. Prawa gospodarczego i finansów publicznych 

11. Języków obcych 

12. Seminaryjnym 

13. Praktyk studenckich 

Przedmioty fakultatywne realizowane na semestrach od VI do X zostały zgrupowane w 10 

modułach: 

1) Prawa prywatnego 

2) Prawa nieruchomości 

3) Prawa karnego 

4) Psychologii sądowej 

5) Prawa gospodarczego (Prawa w biznesie) 

6) Prawa cywilnego procesowego 

7) Warsztatów prawniczych 

8) Prawa administracyjnego 

9) Prawa międzynarodowego 

10) Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego  

Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu określone 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) zawiera tabela nr 3 (część III. Załączniki). 

Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów obrazuje tabela nr 4 (część III. 

Załączniki) 

Podsumowując, efekty uczenia się dla kierunku zostały przyporządkowane zgodnie ze specyfiką nauk 

prawnych a program studiów zaplanowano w taki sposób, aby student miał możliwość pozyskania w 

pierwszej kolejności wiedzy ogólnej, aż po specjalistyczne zagadnienia nauczane na przedmiotach 

wybieranych w ramach modułów fakultatywnych. 

 

 Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań 

metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

w tym w szczególności umożliwiających przygotowanie studentów do prowadzenia działalności 

naukowej w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany 

lub udział w tej działalności, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 

technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również nabycie kompetencji językowych 

w zakresie znajomości języka obcego 

Dobór treści programowych na kierunku podlega cyklicznej, corocznej weryfikacji na podstawie 

funkcjonującego w Uczelni programu weryfikacji jakości kształcenia, będącego częścią systemu 

weryfikacji jakości kształcenia, prowadzonego przez uczelnianą Komisje ds. jakości kształcenia we 

współpracy z Władzami Wydziału (poprzez prowadzone analizy o charakterze jakościowym, wsparte 

miernikami ilościowymi). Ewaluacja efektów uczenia się  jest podstawą do wdrażanych uaktualnień 
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treści dydaktycznych; sylabusów prowadzonych przedmiotów. Treść sylabusów, zarówno w zakresie 

treści programowych, jak i efektów uczenia się, odpowiada zakładanym efektom kształcenia dla 

kierunku. 

Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się studentów, aktywizujące formy 

pracy ze studentami  oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, w tym 

w szczególności w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia - co najmniej przygotowanie do 

prowadzenia badań, obejmujące podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: formułowanie i 

analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja 

wyników badań, zaś studentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – 

udział w prowadzeniu badań w warunkach właściwych dla zakresu działalności badawczej związanej 

z ocenianym kierunkiem, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie prac badawczych 

przez studentów. 

Stosowane metody kształcenia w EWSPA uwzględniają zarówno wymagania stawiane studiom I jak i 

II stopnia, stąd przewidują samodzielne uczenie się studentów, wyposażenie ich w podstawowe 

narzędzia badawcze (np. PR_U05, PR_U07-PR_U08, PR_U15-PR_U16) oraz udział w prowadzonych 

w EWSPA badaniach. Studenci mają możliwość prowadzenia i prezentowania efektów swoich badań 

w działalności kół naukowych, w czasopiśmie naukowym EWSPA, jak również podczas 

organizowanych przez uczelnię konferencji i seminariów. 

 

Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość. 

Obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce dopuszcza realizację części efektów uczenia 

się objętych programem studiów w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających 

synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia jeżeli 

pozwala na to specyfika kształcenia na danym kierunku studiów (art. 67 ust. 4 psw.). Stosownie do 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 

(Dz.U.2021.478 t.j.) do 75% liczby punktów ECTS może być uzyskana w ramach kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku studiów o profilu 

ogólnoakademickim (§ 13 pkt 2 rozporządzenia).  

Program studiów opracowany dla studentów uczących się w formule Distance-learning w EWSPA,  

pomimo  wskazanych powyżej współczynników, przewiduje realizację w siedzibie Uczelni ponad 

50% punktów ECTS przypisanych do przedmiotów przewidzianych w toku studiów, co obrazuje 

tabela pt.: „Plan studiów realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” 

zamieszczona w Programie studiów (załącznik nr 2.Wykaz materiałów uzupełniających/cz. I/1).  

Przedmioty prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych realizowane 

są w przeważającej większości w kontakcie rzeczywistym z nauczycielem akademickim w formie 

synchronicznej, w ramach webinarium. Formuła asynchroniczna jest traktowana jako narzędzie 

wspomagające i zawsze towarzyszy jej kontakt z nauczycielem akademickim w formie: konsultacji,  

Uczelnia udoskonala te metody od lat, oferując studentom szeroką ofertę kształcenia i uzyskiwania 

treści dydaktycznych. 

Prawodawca w § 12 rozporządzenia w sprawie studiów określił wymogi, jakie muszą być 

zrealizowane by zajęcia mogły być prowadzone z wykorzystaniem komunikacji na odległość – w 

odniesieniu do których należy podkreślić, iż w EWSPA: 

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a prowadzone w tej formule  zajęcia są na 

bieżąco kontrolowane przez Uczelnię – w EWSPA kadra akademicka posiada wieloletnie 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym trybie, a w Uczelni funkcjonuje opracowany system 

weryfikacji jakości kształcenia, w tym weryfikacji jakości dydaktyki akademickiej prowadzonej wz 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
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2) Uczelnia posiada w swojej infrastrukturze pomieszczenia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod kształcenia na odległość. W salach wykładowych znajdują się łącza o wysokiej przepustowości, 

umożliwiające prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, transmitowanych jednocześnie on-line. 

EWSPA do obsługi dydaktyki akademickiej wykorzystuje powszechnie znany w Polsce rodzimy 

system Moodle. Webinaria prowadzone są w trybie synchronicznym na tej platformie. Również 

nagrane wykłady i powtórki z zajęć udostępniane są studentom na czas trwania zajęć, w danym 

semestrze. Studenci oceniają takie rozwiązania pozytywnie. Niezależnie od harmonogramu zajęć, 

mogą oni w dowolnym miejscu i czasie, dowolną ilość razy odtwarzać treści dydaktyczne, co 

pozytywnie wpływa na jakość kształcenia.  

3) Uczelnia udostępnia studentom opracowane w formie elektronicznej materiały dydaktyczne –

nagrane wykłady audiowizualne, materiały ćwiczeniowe, opracowania w formie tekstów źródłowych 

bądź skryptów. 

4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii – nauczyciele akademiccy dostępni są 

studentom w ramach: wyznaczonych godzin konsultacji w siedzibie Uczelni, dyżurów on-line oraz 

kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail. 

5) stopień osiągniętych efektów uczenia się weryfikowany jest na bieżąco przez prowadzących (np. 

praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, dyskusje, bieżące odpytywanie na zajęciach). 

6) studentom udostępnione jest szkolenie on-line, które wprowadza w specyfikę dydaktyki 

akademickiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia zapewnia dwa 

elementy tego szkolenia: zajęcia dotyczące propedeutyki akademickiej, tj. samodyscypliny studenta, 

rodzaju metod nauczania itp., prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz szkolenie zapewnione 

przez pracownika działu IT, stanowiące kurs obsługi platformy do nauczania w trybie „distance-

learning”. 

 

Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwości 

realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia. 

Jak już wielokrotnie wskazywano w niniejszym raporcie, EWSPA w istotny sposób kładzie nacisk na 

realizację indywidualnych i grupowych potrzeb studentów, dostosowując tak ofertę kształcenia, jak i 

jego realizację do warunków i potrzeb studentów Uczelni, którzy są aktywni zawodowo, zmagają się z 

określonymi niepełnosprawnościami lub czasowo pozbawieni są pełnoprawnej możliwości odbioru 

treści dydaktycznych z przyczyn obiektywnych.  

Zgodnie z Regulaminem Studiów w EWSPA (załącznik nr 1 do uchwały Nr 01/04/2020 Senatu 

EWSPA z dnia 21 kwietnia 2020 r.) student EWSPA ma prawo m.in. do odbywania studiów w ramach 

ITS (Indywidualnego Toku Studiów) oraz IOS (Indywidualnej Organizacji Studiów) na zasadach 

określonych w Regulaminie (§9a ust. 1 pkt 7 Regulaminu). Studenci mają także prawo do realizacji 

części programu studiów w innej uczelni, w tym również poza granicami kraju na zasadach 

określonych w stosownych aktach wewnętrznych i porozumieniach (§9a ust. 1 pkt 9 Regulaminu).  

Zgodnie z §20 ust. 6 Regulaminu Studiów IOS może być przyznany wobec osoby, która wykaże 

związek między podjętymi zobowiązaniami zawodowymi lub innymi ważnymi okolicznościami 

utrudniającymi proces kształcenia; w tym opiekę nad małoletnimi dziećmi albo osobą najbliższą. IOS 

polega na umożliwieniu studentowi przystępowania do egzaminów na indywidualnie ustalonych 

zasadach z nauczycielem akademickim prowadzącym wykład lub ćwiczenia, przed harmonogramem 

sesji egzaminacyjnej. W EWSPA przyjęto, że: 

- IOS nie może prowadzić do wydłużenia sesji egzaminacyjnej; co oznacza, że terminy 

indywidualnych zaliczeń i egzaminów mogą być uzgadniane z Wykładowcą (wskazanym przez 

Dziekanat, zgodnie z planem sesji) przed harmonogramem sesji egzaminacyjnej; 

- w razie braku informacji do Dziekanatu ws. ustalenia indywidualnych terminów zaliczeń/egzaminów 

Student jest związany harmonogramem sesji egzaminacyjnej ustalonej przez Dziekanat; 
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- IOS nie uprawnia do złożenia egzaminu przed uzyskaniem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu, 

wymaganych programem studiów. 

W §20a ust. 2 kierując się dyrektywą jakości kształcenia zawarto jednak przesłankę wykluczającą 

stosowanie w zbyt szerokim zakresie IOS, polegającą na tym, że w razie uznania, że wybrany oraz 

realizowany przez studenta tryb oraz forma studiów zapewnia odpowiednią i wystarczającą 

elastyczność w dostosowaniu dodatkowych zajęć lub warunków osobistych do procesu kształcenia, 

IOS nie jest udzielany. Przeciwdziała to sytuacjom stosowania tej instytucji np. na ostatnich 

semestrach studiów, wówczas gdy studenci składają egzaminy jedynie z przedmiotów fakultatywnych 

lub mają już przyznany ITS. W przypadku naruszenia reżimu IOS Dziekan może w każdym czasie 

cofnąć zgodę na odbywanie studiów z wykorzystaniem indywidualnej organizacji. 

Natomiast zgodnie z §21 Regulaminu Studiów ITS realizowany jest indywidualnie na podstawie planu 

studiów ustalonego przez Dziekana albo dla grupy studentów (§21 ust. 1 i 2). Realizacja ITS może 

dotyczyć całego planu studiów i w ramach ITS student może realizować zajęcia i przystępować do 

zaliczeń lub egzaminów z zajęć zaplanowanych w programie na wyższych semestrach studiów. 

Oświadczenie o studiowaniu na warunkach ITS składa student albo kandydat w procesie rekrutacji 

(§21 ust. 4 i 5 Regulaminu Studiów). 

Należy również podkreślić, że Uczelnia w szczególny sposób wychodzi naprzeciw kobietom w ciąży. 

Stosownie do §9a ust. 2 Regulaminu Studiów studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem 

udziela się zgody na odbywanie studiów wg. IOS do czasu ich ukończenia (w przypadku studiów 

stacjonarnych) oraz urlopu od zajęć z ewentualną możliwością przystąpienia do weryfikacji 

uzyskanych efektów uczenia się. Na podstawie §20a ust. 3 IOS udzielany jest studentce w ciąży albo 

studentowi będącemu rodzicem.   

 

Harmonogram realizacji studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz 

studentów (w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie 

stacjonarnej oraz niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć związanych z działalnością naukową 

prowadzoną w uczelni oraz zajęć lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe 

w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru. 

 

W przypadku studiów niestacjonarnych prowadzonych w formule standardowej wszystkie zajęcia 

(100%) przewidziane w programie studiów realizowane są z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich oraz studentów w siedzibie Uczelni, co obrazuje Plan studiów na kierunku Prawo – tryb 

niestacjonarny, profil ogólnoakademicki, studia realizowane w formule tradycyjnej zawarty w 

Programie Studiów oraz harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych w tej 

formule dla semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. 

W przypadku studiów niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość Plan Studiów w EWSPA przewiduje realizację ponad 50% liczby punktów ECTS w 

ramach zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni. W pozostałym wymiarze zajęcia prowadzone z 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii teleinformatycznej, przy czym większość z nich 

prowadzona jest metodą synchroniczną, tj. w ramach webinariów umożliwiających studentom udział 

w zajęciach w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. 

Obrazuje to Plan studiów na kierunku Prawo – tryb niestacjonarny, profil ogólnoakademicki, studia 

realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawarty w Programie Studiów 

oraz harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych w tej formule dla semestru 

zimowego roku akademickiego 2021/2022. 

 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni 

działalnością naukową w dyscyplinie nauki prawne, do której przyporządkowany jest kierunek 
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studiów wynosi  268 ECTS. Składa się na to 878 godzin zajęć przyporządkowanych do 

obligatoryjnych modułów kształcenia oraz  378 godzin zajęć przyporządkowanych do fakultatywnych 

modułów kształcenia, co obrazuje tabela nr 4  (część III. Załączniki) 

Zgodnie z programem studiów lektorat z języka angielskiego prowadzony jest w semestrach I-IV 

przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich o długoletnim stażu i doświadczeniu w 

prowadzeniu tego typu zajęć. Uczelnia realizuje tego typu zajęcia w formule niestacjonarnej oraz 

niestacjonarnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone są w 

formie konwersatorium. Szczegółowo omówiono w Kryterium 7.  

 

Dobór form zajęć, proporcja liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebność grup studenckich oraz organizacja procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć. 

Stosownie do programu studiów na kierunku: prawo sumaryczne wskaźniki ilościowe 

charakteryzujące program studiów przedstawiają się następująco: 

- Łączna liczba godzin zajęć: 1325 godzin akademickich, 

- Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć zaliczanych do 

modułów obowiązkowych realizowanych w wymiarze: 1025 godzin (500 h wykładów i 525 h 

ćwiczeń) - 200 ECTS (w: 125 ECTS i ćw.: 75 ECTS); 

w tym: Język obcy – 120 h, 10 ECTS 

- Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć zaliczanych do 

modułów fakultatywnych w wymiarze: 300 godzin (200 h wykładów i 100 h ćwiczeń) -  100 

ECTS (w: 80 ECTS i  ćw.: 20 ECTS) 

- Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru w 

wymiarze: 320 godzin (200 h wykładów i 120 h ćwiczeń) – 106 ECTS (35,3%) 

- Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych w 

wymiarze: 200 h – 15 ECTS, w tym: praktyki zawodowe w instytucjach zewnętrznych - 150 h, 6 

ECTS oraz zajęcia tutorskie – 50 h, 9 ECTS 

Intencją ujęcia Zajęć tutorskich, tj. przedmiotu o charakterze stricte praktycznym, a wręcz 

warsztatowym w module Praktyk studenckich jest przygotowanie studenta do standardowej 

praktyki realizowanej w instytucjach zewnętrznych oraz jej uzupełnienie w kontekście uzyskania 

zakładanych efektów uczenia się, 

- Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych: nie dotyczy 

- Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 53 

ECTS 

- Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni 

działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest 

kierunek studiów: 268 ECTS 

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu studiów rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 

września i dzieli się na dwa semestry. Rektor w drodze zarządzenia ustala szczegółowy podział roku 

akademickiego i poszczególnych semestrów, wyodrębniając w szczególności okres przewidziany na 

zajęcia oraz okres przewidziany na sesję egzaminacyjną, a także wskazując terminy przerw 

świątecznych i przerwy wakacyjnej. Szczegółowy harmonogram zajęć podawany jest do wiadomości 

studentów przed rozpoczęciem semestru studiów. Student odbywa studia według programu studiów 

obowiązującego w roku akademickim, w którym rozpoczął kształcenie (zasady tej nie stosuje się do 

studenta, wobec którego zarządzono ponowny wpis na ten sam semestr, przeniesionego w ramach 

Uczelni lub z innej uczelni, kontynuującego studia po urlopie albo po wznowieniu studiów).  
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Studia na kierunku Prawo są realizowane według programu studiów uchwalonego przez Senat 

EWSPA, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego. Plany i sylabusy 

podawane są do wiadomości studentów w systemie informatycznym Uczelni. Szczegółowy 

harmonogram zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 został załączony do 

niniejszego raportu (Załącznik Nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających).  

 

Zajęcia na studiach odbywają się zgodnie z terminami zjazdów. Zajęcia na studiach niestacjonarnych 

odbywają się w weekendy, tj. w soboty i niedziele w przedziale godzinowym od 8.20 do 19.40. Sesje 

egzaminacyjne odbywają się po zakończeniu zajęć dydaktycznych w każdym semestrze zajęć (sesje 

egzaminacyjne dla trzech terminów egzaminów, trzeci termin egzaminu stanowi sesję poprawkową). 

Liczebność grup ćwiczeniowych kształtuje się od 30 do 50 osób.  

 

 

Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin realizacji oraz dobór 

instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk – w przypadku, gdy 

w planie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki zawodowe: 

Praktyki na kierunku prawo są obligatoryjne. Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

Prawo są zobowiązani, zgodnie z programem studiów do odbycia: 

1. zajęć tutorskich, w łącznym wymiarze 50 godzin, a z tytułu ich zaliczenia Student uzyskuje 

łącznie 9 punktów ECTS (semestr II: 10 godzin, 2 punkty ECTS; semestr V: 2 punkty ECTS; 

semestr VIII: 10 godzin, 2 punkty ECTS; semestr X: 20 godzin, 3 punkty ECTS); 

2. kierunkowych praktyk zawodowych, w łącznym wymiarze 150 godzin, a z tytułu ich 

zaliczenia Student uzyskuje 6 punktów ECTS. Są one realizowanych pomiędzy semestrem VI, 

a semestrem X)  

– i uzyskania ich zaliczenia.  

Uczelniany Opiekun Praktyk. Sprawami dotyczącymi praktyk od strony merytorycznej zajmuje się 

delegowany nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora, pełniący funkcję Opiekuna 

praktyk (dr Magdalena Dziedzic), od strony organizacyjno-administracyjnej pracownicy Dziekanatu 

Studiów.   

Opiekunem praktyk w jednostce, w której Student odbywa praktykę może być osoba posiadająca 

odpowiednie doświadczenie zawodowe. 

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest zrealizowanie zadań określonych w programie praktyk 

oraz uzyskanie przez studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów. 

 

W ogólny sposób materię praktyk reguluje § 22a. Regulaminu studiów, natomiast szczegółowe zasady 

odbywania zawodowych praktyk studenckich na kierunku Prawo określa Regulamin studenckich 

praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji stanowiący Załącznik do 

uchwały nr 02/04/2020 Senatu EWSPA z dnia 21 kwietnia 2020 r. Program zajęć tutorskich na 

kierunku prawo określony jest szczegółowo w odrębnym dokumencie tj. Ramowym programie Zajęć 

tutorskich na kierunku Prawo. Program praktyk studenckich na kierunku prawo określony jest 

szczegółowo w odrębnym dokumencie tj. Ramowym programie studenckich praktyk zawodowych na 

kierunku Prawo.  

 

Informacje na temat praktyk studenckich dostępne są na stronie internetowej Uczelni: 

https://ewspa.edu.pl/home-2/dla-studenta/praktyki/  

 

Zajęcia tutorskie. Zajęcia tutorskie mają na celu zapewnienie możliwości uzyskania przez studentów 

praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w 

czasie studiów. Zajęcia tutorskie organizowane są przez Uczelnię. Zajęcia tutorskie realizowane są 

przez studentów pod opieką tutora.  Praca tutora ze studentami polega w szczególności na 

przedstawianiu i rozwiązywaniu kazusów, wspólnej analizie orzeczeń, warsztatach z pisania pism 

procesowych. Zajęcia tutorskie realizowane są w całym toku studiów (semestry realizacji wskazano 

wyżej). Jest to zabieg celowy. Pozwalają na weryfikację efektów uczenia się adekwatnie i wprost 

proporcjonalnie do zdobytej wiedzy i umiejętności po zaliczeniu danych etapów studiów.  Program 

https://ewspa.edu.pl/home-2/dla-studenta/praktyki/


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
72 

 

zajęć tutorskich na kierunku prawo określony jest szczegółowo w odrębnym dokumencie tj. 

Ramowym programie Zajęć tutorskich na kierunku Prawo. 

 

Zawodowe praktyki studenckie. Student odbywa studencką praktykę zawodową u organizatora 

praktyki realizując zadania określone w programie praktyk. 

Miejsca odbywania praktyk. Studenci mogą odbywać praktyki w szczególności w: organach ochrony 

prawnej (sądach, prokuraturach), administracji publicznej, kancelariach adwokackich, radcowskich, 

notarialnych, komorniczych i doradców podatkowych, działach prawnych podmiotów gospodarczych, 

instytucjach Unii Europejskiej – pod warunkiem, że będą one gwarantowały realizację Programu 

praktyk na kierunku studiów.  

Wybór instytucji. Studenci mogą wskazać samodzielnie miejsce, w którym zamierzają odbywać 

praktyki,  kierując się swoimi zainteresowaniami i celami w zakresie rozwoju kariery zawodowej. 

Wybór wymaga jednak uprzednio akceptacji Uczelnianego Opiekuna praktyk. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest 

zrealizowanie zadań określonych w Programie praktyk oraz uzyskanie przez studenta efektów uczenia 

się określonych w programie studiów danego kierunku studiów. Podstawą zaliczenia praktyki jest 

zrealizowanie jej programu, udokumentowane wpisem w Karcie praktyk studenckich (na Uczelni 

obowiązuje wzór tego dokumentu). Efekty uczenia się osiągane podczas praktyk podlegają podwójnej 

ocenie:  

a) etap I - opinia Opiekuna Praktyk - przedstawiona przez Studenta Karta praktyk studenckich podlega 

ocenie Uczelnianego Opiekuna praktyk - sporządza on Opinię, która dołączana jest do wniosku 

Studenta o zaliczenie praktyk 

b) etap II - decyzja Dziekana - po zapoznaniu się z przedstawioną przez Studenta Kartą praktyk 

studenckich oraz opinią Uczelnianego Opiekuna praktyk Dziekan wydaje decyzję w przedmiocie 

zaliczenia praktyk.  

Program praktyk studenckich na kierunku prawo określony jest szczegółowo w odrębnym dokumencie 

tj. Ramowym programie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo.  

 

Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia studenta: Na pisemny wniosek studenta Dziekan może 

zaliczyć jako praktykę zawodową pracę wykonywaną przez studenta, bez względu na charakter 

stosunku prawnego, na podstawie którego praca była świadczona, po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) jeśli wykonana praca pozwala na zrealizowanie zadań określonych w programie praktyk, 

b) uzyskanie przez studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów kierunku studiów,  

c) jeśli Student świadczył pracę w okresie nie krótszym niż wymiar praktyk. 

Podstawą zaliczenia praktyk w tym trybie jest złożenie dokumentacji potwierdzającej ww. 

okoliczności, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z zakresem obowiązków 

potwierdzających zrealizowanie programu praktyk w okresie nie krótszym niż wymiar praktyk.  

Zaliczenie praktyki na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo w tym trybie nie zwalnia 

studenta z obowiązku odbycia i zaliczenia zajęć tutorskich. 

 

Dobór treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć lub 

grup zajęć, na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące do uzyskania 

kompetencji inżynierskich, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego inżyniera/magistra inżyniera. 

W EWSPA nie są prowadzone tego typu studia.  

 

Spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 

1 powołanej ustawy. 
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W EWSPA nie są prowadzone studia, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Warunki stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 

kandydatów na każdy poziom studiów.  

 
Na Uczelni obowiązują spójne i przejrzyste kryteria przyjęcia na studia. Formy przyjęcia na 

studia określone zostały w Regulaminie studiów, potwierdzającym ustawowe przesłanki przyjęcia na 

studia. Zasady rekrutacji na studia i procedury rekrutacyjne, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji określane są w corocznych Uchwałach Senatu.   

Osoba przyjmowana na studia musi przede wszystkim legitymować się posiadaniem jednego z 

wymienionych w Ustawie dokumentów. Co do zasady, jest to świadectwo dojrzałości, o którym mowa 

w przepisach o systemie oświaty, albo inny dokument mu równoważny. Kandydaci na studia nie 

muszą spełnić dodatkowych wymogów w zakresie przyjęcia na studia ani w procesie rekrutacji. 

Decyduje kolejność zgłoszeń, zwykle zostają wolne nieobsadzone miejsca na studiach 

niestacjonarnych.     

 

Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest dokonanie przez kandydata 

rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).  

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, w tym w szczególności jej zasady, 

warunki przyjęcia na studia, harmonogram czynności oraz miejsce i godziny pracy Działu Rekrutacji 

zostały ujęte syntetycznie i udostępnione na stronie internetowej Uczelni. Taka forma prezentacji ww. 

informacji jest bardzo czytelna dla zainteresowanych.  

 

Przyjęcie na studia wyższe, na semestry inne niż semestr pierwszy, następuje na podstawie 

dokumentacji przebiegu studiów z innej uczelni. Według kilku wypracowanych w praktyce zasad. 

Pierwszą i najważniejszą z nich jest ocena stopnia zgodności pomiędzy efektami uczenia się 

osiągniętymi na innej uczelni a efektami uczenia się przewidzianymi w programie (planie) studiów dla 

danego rocznika. Dopuszczalny zakres różnic programowych nie powinien co do zasady przekraczać 

liczby przedmiotów przypadających na jeden semestr studiów przy założeniu, że uzupełnienie braków 

z nich wynikających nastąpi w ciągu dwóch semestrów. Drugą zasadą stosowaną w przypadku przyjęć 

na studia na wyższe semestry na kierunku Prawo jest wstępna ocena możliwości przyjęcia kandydata 

na dany semestr na podstawie przedstawionej dokumentacji. Kandydat ma również możliwość 

osobistego spotkania z Dziekanem w tym celu.  

 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Przyjęci na wyższy 

semestr 
24 62 45 36 68 121 

1 stan na dzień 24.09.2021 r.  

 
 Regulamin Studiów dopuszcza ponadto możliwość podjęcia studiów w trybie przeniesienia z innej 

uczelni lub uczelni zagranicznej (§ 8. ust. 1 pkt 3 w zw. z § 23.) oraz wznowienia studiów (§ 24.). W 

roku 2021 (stan na dzień 24.09.2021 r.) wydano 26 decyzji o wznowieniu studiów. W latach 

poprzednich studia wznawiało średnio ok. 80 studentów.  

 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba wznowień 82 77 261 

1 stan na dzień 24.09.2021 r.  

 

 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
74 

 

Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej  

 

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej uczelni macierzystej albo poza uczelnią 

macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom 

określonym w planie i programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia 

się. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, 

przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w 

wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.  

 

Decyzję w sprawie zaliczenia zajęć lub praktyki zrealizowanej w innej uczelni, w tym 

zagranicznej:  

1) kandydatowi przyjmowanemu na semestry inne niż semestr pierwszy – podejmuje Dziekan na 

jego pisemny wniosek oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji przebiegu studiów 

odbytych w innej jednostce (w decyzji wskazuje się zajęcia z semestrów niższych niż semestr, 

na który następuje wpis, które zostały przeniesione oraz zajęcia wymagające zaliczenia w 

ramach różnic programowych)  

2) studentowi w toku studiów – podejmuje wykładowca przedmiotu w semestrze ich realizacji 

zgodnie z planem studiów na jego pisemny wniosek oraz na podstawie przedstawionej 

dokumentacji przebiegu studiów odbytych w innej jednostce (por. § 26 ust. 4 Regulaminu 

Studiów)  

 

 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 

poza systemem studiów 

 

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów 

przewiduje Regulamin Studiów. Procedura ta nie jest w praktyce przez Uczelnię stosowana.   

 

 

Zasady, warunki i tryb dyplomowania 

 

Proces dyplomowania studentów na kierunku Prawo składa się z następujących etapów: 

zapisy na seminarium dyplomowe; praca seminaryjna pod kierownictwem właściwego promotora; 

wybór tematu pracy i jego zatwierdzenie; sporządzenie pracy dyplomowej spełniającej formalne i 

merytoryczne kryteria; kontrola pracy dyplomowej w zakresie naruszeń praw autorskich i innych praw 

własności intelektualnej; przygotowanie do egzaminu dyplomowego i złożenie egzaminu 

dyplomowego przed komisją egzaminacyjną. 

W ramach modułu seminaryjnego Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku 

Prawo są zobowiązani, zgodnie z programem studiów do odbycia zajęć z nw. przedmiotów: 

1) Metody prawnicze, w wymiarze 5 godzin, a z tytułu ich zaliczenia Student uzyskuje 1 

punkt ECTS (semestr VII: 5 godzin, 1 punkt ECTS); 

2) Proseminarium magisterskie, w wymiarze 40 godzin, a z tytułu ich zaliczenia Student 

uzyskuje łącznie 8 punktów ECTS (semestr VII: 20 godzin, 4 punkty ECTS; semestr VIII: 

20 godzin, 4 punkty ECTS) 

3) Seminarium magisterskie, w wymiarze 40 godzin, a z tytułu ich zaliczenia Student 

uzyskuje łącznie 11 punktów ECTS (semestr IX: 20 godzin, 5 punktów ECTS; semestr X: 

20 godzin, 6 punktów ECTS) 

- i uzyskania ich zaliczenia. 

 

Podstawowym aktem wewnątrzzakładowym Uczelni regulującym problematykę procesu 

dyplomowania jest Regulamin Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji (§ 41-

48). Innymi ważniejszymi aktami wewnątrzzakładowymi Uczelni są: 

1) Zarządzenie Nr 01/10/2016 Prodziekana Wydziału Prawa w Warszawie w sprawie 

szczegółowych zasad zapisów na seminaria dyplomowe; 
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2) Zarządzenie Rektora Nr 01/05/2020 z dnia 17 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu 

i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 (okres obowiązywania w okresie pandemii); 

3) uchwała Senatu Nr 01/09/2021 z 30 września 2021 r.  w sprawie określenia zasad 

przeciwdziałania plagiatom oraz oceny stopnia samodzielności prac dyplomowych z 

wykorzystaniem internetowych programów antyplagiatowych: plagiat.pl oraz Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego (JSA)    

 

Metody prawnicze to obowiązkowy przedmiot na studiach prawniczych wspomagający 

uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Celem przedmiotu jest opis perspektyw 

metodologicznych prawoznawstwa wynikających z założeń epistemologicznych podstawowych 

kierunków filozoficzno-prawnych. Omówieniu podlegają paradygmaty badawcze (pozytywistyczny 

vs. maturalistyczny), płaszczyzny badania prawa, stanowiska w przedmiocie ontologicznego statusu 

zjawiska prawnego. 

 

Pro/Seminarium dyplomowe to obowiązkowe przedmioty na studiach prawniczych 

wspomagające uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w 

organizacji procesu pisania pracy dyplomowej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego 

formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, 

metody, zmiennych, wskaźników, a także sposobów prezentacji wyników. Studenci opanują 

umiejętności gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. W czasie zajęć seminaryjnych, w 

drodze ustaleń indywidualnych między promotorem a dyplomantem, określa się temat pracy, zakres 

opracowania naukowego i przebieg procesu badawczego. Dopuszcza się zmianę seminarium 

dyplomowego zgodnie procedurą zawartą w Regulaminie Studiów. Warunkiem zaliczenia seminarium 

dyplomowego na ostatnim semestrze studiów jest złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy 

dyplomowej (po sprawdzeniu programem antyplagiatowym i zaakceptowaniu raportu przez 

promotora). Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na wcześniejszych semestrach studiów 

jest zaliczenie poszczególnych etapów tej pracy uzgodnionych z promotorem. 

 

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Egzamin dyplomowy odbywa się 

przed Komisją, w skład której wchodzą: Przewodniczący, promotor i recenzent. Przewodniczącym jest 

pracownik funkcyjny (np. Rektor, Dziekan) albo nauczyciel akademicki zatrudniony na Uczelni 

posiadający tytuł lub stopień naukowy. Egzamin obejmuje udzielenie odpowiedzi na 3 pytania. Na 

egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z kierunku studiów, a w szczególności 

znajomością problematyki przedmiotów związanych z tematyką pracy dyplomowej.  W przypadku 

otrzymania oceny niedostatecznej z odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, student nie zdaje 

egzaminu dyplomowego.  Dopuszcza się powtórny egzamin dyplomowy zgodnie procedurą zawartą w 

Regulaminie Studiów. 

 

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co najmniej 

dostateczny. Zasady ustalania ostatecznego wyniku studiów określa Regulamin studiów. 

 

Egzamin dyplomowy w warunkach pandemii Na podstawie aktów wewnątrzzakładowych 

(Zarządzenie Rektora) egzaminy dyplomowe przeprowadzane od czerwca 2020 r. do 30 września 

2021 r. odbywały się zasadniczo w formie zdalnej za pośrednictwem platformy edukacyjnej Uczelni. 

Dopuszczało się możliwość przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie stacjonarnej z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Studenci, którzy nie dysponowali odpowiednim sprzętem 

umożliwiającym im przystąpienie do egzaminu dyplomowego za pośrednictwem platformy 

edukacyjnej Uczelni, mogli skorzystać z urządzenia w specjalnie dostosowanym do wymogów 

sanitarnych pomieszczeniu w budynku Uczelni.  

 

 
Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów, działań podejmowanych na 

podstawie tych informacji oraz sposobów wykorzystania analizy wyników nauczania w 

doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów. 
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 Uczelnia prowadzi systematyczne analizy związane z liczbą kandydatów oraz osób przyjętych na 

studia z tzw. współczynnikiem odsiewu studentów oraz liczbą studentów kończących w terminie. W 

przypadku studiów niestacjonarnych zauważalną tendencją jest kończenie studiów w terminie przez 

około 25 % rozpoczynających studia.    

 
Wskaźnik 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Kandydaci - 

zarejestrowani 

403 249 195 180 211 198 235 

Kandydaci 

przyjęci na 1. 

semestr  

298 185 157 143 131 104 144 

Ukończyli w 

terminie 

66 43 38 43 0 0 0 

Odsiew 

 

232  

(77,9%) 

142 

(76,8%) 

119 

(75,8%) 

100 

(69,9%) 

n/d n/d n/d 

 
Do najważniejszych powodów niekończenia studiów w terminie należą w szczególności: 

niepodjęcie studiów, rezygnacje z różnych względów, czy skreślenie z powodu braku opłat. 

Współczynnik tzw. odsiewu studentów utrzymuje się na poziomie między ok. 11, a ok. 15% (decyzje 

niefinansowe ok. 10%) w skali roku.  

 
Zestawienie tzw. odsiewu studentów 

 

Rodzaj decyzji 20211 2020 2019 

Wszystkie2 108 (14,87%) 163 (10,84%) 191 (12,88%) 

Wszystkie 

niefinansowe 
67 (9,64%) 146 (9,87%) 157 (10,84%) 

n/zal semestru 16 49 58 

- rezygnacja 35 60 78 

- niepodjęcie st. 16 28 21 

- opłaty 31 26 34 
1 stan na dzień 24.09.2021 r.   
2 procent decyzji o skreśleniu w stosunku do wszystkich wydanych decyzji  

 
Dziekan na bieżąco monitoruje postępy w nauce studentów, wydając decyzje w ich sprawach. 

Regulamin studiów dopuszcza zarówno możliwość warunkowej rejestracji na kolejny semestr z 

jednoczesnym skierowaniem studenta na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, jak i powtarzania 

semestru (§ 33.).  Z powyższych regulaminowych uprawnień korzysta w praktyce wielu studentów.  

 

Zestawienie liczby studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia wszystkich przedmiotów 

przewidzianych do zaliczenia w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego 2020/2021 (w rozbiciu na 

grupy wykładowe oraz w ujęciu globalnym: 

 

rocznik 

liczba studentów, 

którzy przystąpili 

do sesji 

egzaminacyjnej   

liczba studentów 

skreślonych z 

powodu 

niezaliczenia 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

seminarium 

liczba studentów 

warunkowo 

zarejestrowanych na 

kolejny semestr -

skierowanych na 

powtarzanie 

przedmiotu/przedmiotów 

2020 144 6 (4,16%) 7 (4,86%) n/d 46 (31,94%) 

2019(2) 69 2 (2,89%) 2 (2,89%) n/d 8 (11,59%) 

2019 146 5 (3,42%) 3 (2,05%) n/d 29 (19,86%) 
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2018 129 3 (2,32%) 4 (3,10%) n/d 15 (11,62%) 

2017 77 1 (1,29%) 21 (27,27%) 32 (41,55%) n/d 

2017(2) 20 0 (0%) 2 (10%) 2 (10%) n/d 

 

liczba studentów, którzy 

przystąpili do sesji 

egzaminacyjnej   

liczba studentów 

skreślonych z 

powodu 

niezaliczenia 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

seminarium 

liczba studentów 

warunkowo 

zarejestrowanych na 

kolejny semestr -

skierowanych na 

powtarzanie 

przedmiotu/przedmiotów 

585 17 (2,91%) 39 (6,67%) n/d n/d 

97 n/d n/d 34 (35,05%) n/d 

488 n/d n/d n/d 98 (20,08%) 

 

Zestawienie liczby studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych 

do zaliczenia w sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2019/2020 (w rozbiciu na grupy wykładowe oraz w 

ujęciu globalnym: 

 

rocznik 

liczba studentów, 

którzy przystąpili do 

sesji egzaminacyjnej   

liczba 

studentów 

skreślonych z 

powodu 

niezaliczenia 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

semestru 

liczba 

studentów, 

skierowanych 

na powtarzanie 

seminarium 

liczba studentów 

skierowanych na 

powtarzanie 

przedmiotu/ 

przedmiotów 

2019(2) 54 3 (5,55%) 1 (1,85%) n/d 4 (7,40%) 

2019 117 2 (1,70%) 2 (1,70%) n/d 33 (28,20%) 

2018 118 0 (0%) 2 (1,69%) n/d 7 (5,93%) 

2017 87 2 (2,29%) 2 (2,29%) n/d 14 (16,09%) 

2017(2) 15 0 (0%) 0 (0%) n/d 0 (0%) 

 

liczba studentów, którzy 

przystąpili do sesji 

egzaminacyjnej   

liczba studentów 

skreślonych z 

powodu 

niezaliczenia 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

semestru 

liczba studentów, 

skierowanych na 

powtarzanie 

seminarium 

liczba studentów 

warunkowo 

zarejestrowanyc

h na kolejny 

semestr -

skierowanych na 

powtarzanie 

przedmiotu/ 

 

391 7 (1,79%) 7 (1,79%) n/d 58 (14,83 %) 

 
Struktura ocen końcowych z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w sesji egzaminacyjnej dwóch 

ostatnich semestrów prezentuje się w sposób następujący (ocena końcowa):  

 

oceny 2 3 3,5 4 4,5 5 zal 

Semestr letni 2019/2020 

  SN - standardowe 63 86 59 122 115 209 1 

SN – distance learning 247 379 323 547 563 1084 170 

RAZEM 310 465 382 669 678 1293 171 3968 

Semestr zimowy 2020/2021 

  SN - standardowe 109 183 125 309 228 347 129 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
78 

 

 

Legenda: 

SN – studia niestacjonarne  

 

Odsetek ocen niedostatecznych utrzymuje się na stałym średnim poziomie ok. 7-8 % wszystkich 

uzyskanych ocen.  Odsetek ocen niedostatecznych w semestrze letnim 2019/2020 stanowił 7,81 % 

wszystkich uzyskanych ocen. Odsetek ocen niedostatecznych w semestrze zimowym 2020/2021 

stanowił 7,21 % wszystkich uzyskanych ocen.   

 

Odsetek ocen bardzo dobrych utrzymuje się na średnim poziomie ok. 28,85 % wszystkich 

uzyskanych ocen.  Odsetek ocen bardzo dobrych w semestrze letnim 2019/2020 stanowił 32,58 % 

wszystkich uzyskanych ocen. Odsetek ocen bardzo dobrych w semestrze zimowym 2020/2021 

stanowił 25,13 % wszystkich uzyskanych ocen.   

 
Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 

 

Weryfikacja osiągniętych przez studentów efektów uczenia się jest cykliczna i regularna. W 

przypadku ćwiczeń stopień osiągniętych efektów uczenia się weryfikowany jest na bieżąco przez 

prowadzących (np. praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, dyskusje, bieżące odpytywanie na 

zajęciach). Kolokwia (sprawdziany) zaliczeniowe i egzaminy przybierają postać pisemną, jak: testy 

(otwarte i zamknięte, jedno- i wielokrotnego wyboru); pytania otwarte; forma mieszana (testowo-

opisowa), a także ustną. 

 

Zasady weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się dostosowane są 

do treści programowych. Wraz z początkiem danego semestru studenci otrzymują sylabusy 

przedmiotów zawierające wszystkie niezbędne informacje (obowiązek ten został dodatkowo określony 

na poziomie Regulaminu Studiów - § 27a.). Sylabusy udostępniane są na platformie edukacyjnej 

Uczelni. 

    

Po każdym zaliczeniu i egzaminie student ma prawo wglądu do pracy 

zaliczeniowej/egzaminacyjnej. Ponadto student, który w uzasadniony sposób kwestionuje uzyskaną 

ocenę, formę lub przebieg zaliczenia/egzaminu może wystąpić z wnioskiem do Dziekana o egzamin 

komisyjny (Regulamin Studiów - § 29.). Egzaminy komisyjne odbyły się sporadycznie (w roku 2021 – 

1 egzamin, w roku 2020 – 2 egzaminy). 

 

Student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie zajęć określonych planem studiów w terminach 

ustalonych organizacją roku akademickiego.  

Jeżeli zajęcia prowadzone są  

w formie: 

Student ma prawo: 

ćwiczeń oraz wykładu do dwóch terminów zaliczeń oraz trzech 

terminów egzaminów z każdego przedmiotu w 

danym okresie rozliczeniowym 

wykładu trzech terminów egzaminów z każdego 

przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym 

formie ćwiczeń lub konwersatorium do dwóch terminów zaliczeń z każdego 

przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym 

 

Jednocześnie Regulamin Studiów (w szczególności § 28a.) oraz Zarządzenie Nr 01/01/2021 

Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 

SN – distance learning 579 1079 656 1631 1159 2051 954 

RAZEM 688 1262 781 1940 1387 2398 1083 9539 
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25 stycznia 2021 r.  w sprawie doprecyzowania zasad składania zaliczeń i egzaminów przez 

studentów, w sposób szczegółowy regulują problematykę zasad składania zaliczeń i egzaminów.  

 

 

Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu 

kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na 

praktykach zawodowych 

 

Metody sprawdzania osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się (zasobów wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych) są zróżnicowane. Dla przedmiotu/modułu są ustalane przez 

koordynatora przedmiotu w porozumieniu z osobami prowadzącymi poszczególne formy zajęć i 

określane w sylabusie przedmiotu. 

 

Monitoring i analiza procesu weryfikacji efektów uczenia się należą do obowiązków 

koordynatora przedmiotu. Corocznie jest on zobowiązany do: 

1) przeglądu sylabusów i weryfikacji ich jakości pod względem merytorycznym i operacyjnym; 

2) przy współpracy z prowadzącymi przedmiot w danym roku ustalanie zmian w treści sylabusów; 

3) wdrażania nowych pracowników w Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia i 

wynikający z niego sposób weryfikacji jakości kształcenia w celu zapewnienia realizacji 

przedmiotowych efektów kształcenia; 

4) dbałości o dostarczenie przez wykładowców przedmiotu dokumentacji wynikającej z realizacji 

procesu dydaktycznego i dotyczącej weryfikacji efektów kształcenia. 

 

Możliwymi metodami weryfikacji efektów uczenia się ćwiczeń są: kolokwia, sprawdziany, 

prace pisemne, prezentacje, projekty. Przy ocenie końcowej zaliczenia uwzględnia się również 

aktywność podczas zajęć praktycznych, tj. stosuje się ocenianie ciągłe (weryfikacja poprzez 

obserwację). Egzaminy mają przede wszystkim formę pisemną (w postaci testu lub odpowiedzi na 

pytania). Mogą mieć także formę ustną. 

 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się praktyki są:  

1) w przypadku praktyki zawodowej w instytucji zewnętrznej – w szczególności informacje 

zawarte w Karcie praktyk studenckich zawierającej dane na temat zakresu czynności 

wykonywanych przez studenta, sporządzonych przez niego pisemnych zadań zleconych w 

ramach odbywania praktyk (np. projektów pism procesowych, projektów uzasadnień orzeczeń 

sądowych) udziału w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w 

instytucji, w której odbywana jest praktyka; 

2) w przypadku zajęć tutorskich – w szczególności projekt (np. projekty pism procesowych), 

zajęcia praktyczne – weryfikacja poprzez obserwację (np. podczas przeprowadzania symulacji 

rozprawy sądowej).  

Zaliczenia praktyk dokonuje Dziekan, po przedstawieniu przez uczelnianego Opiekuna praktyk 

obligatoryjnej opinii. Zaliczenia zajęć tutorskich dokonuje tutor (osoba prowadząca zajęcia).  

 

W odniesieniu do kierunku studiów Prawo syntetyczną/ogólną metodę weryfikacji osiągnięcia 

efektów uczenia się dla kierunku studiów stanowią: praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy, 

których zasady przeprowadzania zostały określone w Regulaminie studiów oraz innych aktach 

wewnątrzzakładowych Uczelni, a także ankietyzacja absolwentów kierunku i pracodawców w 

aspekcie ich zgodności z oczekiwaniami rynku pracy.  

 

Dodatkowymi metodami weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w procesie 

kształcenia są: wykazy ocen z zaliczeń i egzaminów wskaźniki zdawalności w pierwszym terminie 

zaliczeń i egzaminów; wskaźniki powtarzalności poszczególnych przedmiotów oraz semestrów/lat 

studiów; oceny prac dyplomowych i wyniki egzaminów dyplomowych. Weryfikacja ww. wskaźników 

następuje wielotorowo. Przykładowo: po zakończeniu sesji egzaminacyjnej z danego przedmiotu 
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wykładowca zobowiązany jest do zapoznania się wykazem ocen z egzaminu oraz dokonania 

samooceny w tym zakresie (tzw. ankieta ewaluacyjna wykładowcy). Wykazy i wskaźniki, o których 

mowa wyżej podlegają ponadto wnikliwej analizie podczas posiedzeń Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia.  

 

W przypadku utrzymywania się wzrostu wskaźnika powtarzalności określonego przedmiotu 

Uczelnia podejmuje stosowne działania np. dodatkowe konsultacje i repetytoria dla zainteresowanych 

studentów (w ostatnich latach organizowane były dodatkowe – poza planem studiów konsultacje z 

przedmiotu prawo karne – ćwiczenia. Wykładowca PPK Andrzej Kryże z powodu opanowania przez 

studentów w zbyt niskim stopniu umiejętności rozwiązywania zadań problemowych – kazusów 

podczas zajęć oraz zaliczenia zorganizował w tym zakresie dodatkowe warsztaty).  

 

Podejmowane są też próby identyfikowania przyczyn nieosiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia (np. zidentyfikowano wśród tych przyczyn w szczególności brak umiejętności czytania 

tekstu ze zrozumieniem, niski poziom ogólnego wykształcenia i słabe przygotowanie studentów 

będące efektem błędów na poziomie nauczania w szkole średniej). 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się w układzie modularnym zaprezentowano poniżej:  
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Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

 

Prace etapowe obejmują tematykę wynikającą z treści programowych dla wykładów i 

ćwiczeń, a ich forma dostosowana jest zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego wymiaru 

prowadzonych zajęć. Wśród stosowanych rodzajów prac etapowych i egzaminacyjnych można 

wskazać: egzaminy ustne, sprawdziany (przeprowadzane zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej), 

kolokwia, projekty (np. sporządzanie pism urzędowych lub procesowych, projektów rozstrzygnięć 

organów sądowych i samorządowych, uchwał organów osób prawnych np. spółki z o.o. lub ułomnych 

osób prawnych np. wspólnoty mieszkaniowej), a także rozwiązywanie kazusów.  

 

Tematyka prac dyplomowych powinna mieścić się w zakresie dyscypliny naukowej właściwej 

dla kierunku studiów Prawo i jednocześnie pozostawać w obrębie zainteresowań studenta oraz 
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6415 zł 1,3
3 

34% 
1,73 

8455 zł 

19% 
1,17 

5571 zł 

47% 
0,54 

2384 zł 

dorobku naukowego promotora. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez 

promotora i studenta. 

 

 
Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku pracy efektów 

uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne 

 

Monitorowanie karier absolwentów na kierunku Prawo odbywa się w oparciu o: 

1) ministerialny - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), 

2) uczelniany – system monitorowania karier absolwentów EWSPA.  

 

Badania Losów Absolwentów EWSPA stanowią sposób na zweryfikowanie tego, w jakim 

stopniu studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji przygotowują studentów do 

wejścia na rynek pracy. Pomagają w ustaleniu teoretycznego oraz praktycznego przygotowania 

absolwentów do wykonywania pracy. Badania ponadto wskazują elementy, które należy zmienić w 

celu ułatwienia startu zawodowego oraz poprawy jakości kształcenia w EWSPA. Adresatami badania 

są wszyscy absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Badanie ma charakter 

ankietowy.  

 

Monitoring karier absolwentów odbywa się ponadto poprzez raporty przygotowane przez 

ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. 

Najnowsze dane dotyczą osób, które ukończyły studia dwa lata temu.  Zgodnie z ww. raportem 

statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów kierunku Prawo na Wydziale Prawa w 

Warszawie w EWSPA prezentują się w sposób następujący: 
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Należy ponadto zwrócić uwagę na czas poszukiwania pracy przez absolwentów studiów 

prawniczych – wskaźnik ten sytuuje Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w gronie 

Uczelni, których absolwenci znajdują najszybciej po uzyskaniu dyplomu ukończeniu studiów.  

 

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent 

był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie  

1 rok = 100% 

Bezrobocie w pierwszym roku po dyplomie  

 

 

6,82 % 

 

 

około 1 miesiąc 

 

Dobra sytuacja ekonomiczna absolwentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 

dostrzegana jest także przez media branżowe3. 

 

                                                           

3 M. Sewastanowicz, Prawo to nie eldorado, Prawo.pl https://www.prawo.pl/student/prawo-to-nie-

eldorado,143441.html [dostęp: 28.09.2021 r.] 

https://www.prawo.pl/student/prawo-to-nie-eldorado,143441.html
https://www.prawo.pl/student/prawo-to-nie-eldorado,143441.html
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Liczebność kadry 

 

Liczba nauczycieli akademickich (zatrudnionych i prowadzących zajęcia na kierunku Prawo) 

z uwzględnieniem tytułu/stopnia naukowego została zaprezentowana poniżej:  

 

Tabela 1: Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych i prowadzących zajęcia na kierunku Prawo 

z uwzględnieniem tytułu/stopnia naukowego 

 

Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych i prowadzących zajęcia na kierunku Prawo  

z uwzględnieniem tytułu/stopnia naukowego 

Tytuł/stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy 

Liczba 

nauczycieli 

akademickich 

zatrudnionych 

w EWSPA 

Liczba nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku 

Prawo  

ogółem Z tego: 

Podstawowe 

miejsce pracy 

Dodatkowe miejsce pracy 

W niepełnym 

wymiarze czasu 

pracy 

W pełnym 

wymiarze czasu 

pracy  

prof. dr hab. 4 4 3  1 

dr hab. 4 4 4   

dr 9 9 9   

mgr 4 4 4   

Razem 21 21 20  1 

 

W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji zatrudnionych jest 21 nauczycieli 

akademickich, z czego zajęcia na kierunku Prawo prowadzi 21 osób. Stosunek liczby nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w EWSPA w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazujących Uczelnię 

jako podstawowe miejsce pracy i posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego oraz doktora do liczby studentów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa w siedzibie 

uczelni wynosi obecnie 1 –37. 

  

Nauczyciele prowadzący zajęcia przypisane do dyscypliny wiodącej nauki prawne posiadają 

tytuły/stopnie naukowe/tytuły zawodowe w zakresie nauk prawnych. W procesie kształcenia 

uczestniczą także specjaliści i pracownicy Uczelni realizujący badania naukowe w innych 

dyscyplinach, wspomagając proces kształcenia w ramach przedmiotów realizujących efekty uczenia 

się z zakresu dyscyplin innych niż nauki prawne (np. Przedmiot interdyscyplinarny – Wstęp do 

socjologii prowadzony jest przez prof. dr hab. Jerzego Wiatra). Zajęcia z języka obcego prowadzą 

lektorzy z Centrum Języków Obcych, natomiast z Technologii informacyjnej zajęcia prowadzą 

pracownicy Laboratorium komputerowego. 
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Wykaz nauczycieli akademickich dla ocenianego kierunku zatrudnionych na etacie i wskazujących 

EWSPA jako podstawowe miejsce zatrudnienia 

Lp. Tytuł/stopień 

naukowy  

 

 

Imię  

i nazwisko 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

1 prof. dr hab.  Jerzy Wiatr Wstęp do bezpieczeństwa, Wstęp 

do socjologii 

2 Prof. dr hab.  Roman Wieruszewski  Prawo konstytucyjne, 

Międzynarodowa ochrona praw 

człowieka, pro/seminaria 

magisterskie 

3 Prof. dr hab.  Roman Sowiński Prawo gospodarcze, Prawo 

administracyjne, Postępowanie 

administracyjne i sądowo-

administracyjne, pro/seminaria 

magisterskie 

4 dr hab. Barbara Bajor  Prawo cywilne cz. ogólna, cz. 

szczegółowa, Prawo cywilne 

zobowiązania – cz. ogólna i cz. 

Szczegółowa, Prawo cywilne 

spadki, prawo rodzinne i 

opiekuńcze, Prawo bankowe 

prywatne, Konstruowanie umów 

cywilno-prawnych, pro/seminaria 

magisterskie 

5 dr hab. 

SSN 

Tomasz Szanciło Prawo cywilne cz. ogólna, Prawo 

cywilne zobowiązania– cz. ogólna i 

cz. szczegółowa, Postępowanie 

cywilne, Postępowanie 

nieprocesowe, Apelacja w 

postępowaniu cywilnym, 

Konstruowanie umów cywilno-

prawnych,  Pisma procesowe w 

postępowaniu cywilnym, 

pro/seminaria magisterskie 

6 dr hab. 

PPO 

Marta Kolendowska - 

Matejczuk 

Prawo międzynarodowe publiczne, 

Prawo Unii Europejskiej, Prawo Unii 

Europejskiej – cz. materialna, 

Prawo karne, Postępowanie karne, 

Prawo organizacji 
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międzynarodowych, pro/seminaria 

magisterskie 

7 dr hab. 

Adw. 

Waldemar Gontarski Prawo rzymskie, Prawo 

międzynarodowe publiczne, Prawo 

Unii Europejskiej, Prawo mediów, 

Prawo ochrony własności 

intelektualnej i przemysłowej, 

pro/seminaria magisterskie 

8 Dr Magdalena Dziedzic Prawo cywilne cz. ogólna, cz. 

rzeczowa, Prawo cywilne 

zobowiązania – cz. ogólna i cz. 

szczegółowa, Apelacja w 

postępowaniu cywilnym, Cywilne 

postępowanie zabezpieczające, 

zajęcia tutorskie, pro/seminaria 

magisterskie 

9 Dr  Marta Madej - Kaleta Prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych, pro/seminaria 

magisterskie 

10 Dr  

r.pr. 

Iwona Rzucidło Wstęp do prawoznawstwa, Logika i 

argumentacja prawna, Metody 

prawnicze, Postępowanie 

nieprocesowe, Prawo cywilne cz. 

ogólna, Prawo cywilne cz. 

rzeczowa, pro/seminaria 

magisterskie 

11 Dr  

r.pr. 

Karolina Szuma Prawo cywilne zobowiązania cz. 

ogólna i szczegółowa, prawo 

cywilne cz. ogólna i rzeczowa, 

Prawo cywilne - spadki , prawo 

rodzinne i opiekuńcze,  Prawo 

budowlane, Prawo urzędnicze, 

Prawo administracyjne, 

Postępowanie administracyjne i 

sądowo-administracyjne, 

Gospodarka  nieruchomościami i 

zarządzanie przestrzenne, Prawo 

samorządu terytorialnego, 

pro/seminaria magisterskie 

12 Dr  

r.pr. 

Piotr Nazaruk Prawo handlowe, Pisma w 

postępowaniu cywilnym, Prawo 

cywilne zobowiązania – cz. ogólna i 

cz. szczegółowa, pro/seminaria 

magisterskie 
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13 Dr  

Adw. 

Andrzej Ważny Prawo karne, postepowanie karne, 

Kryminalistykę, Prawo karne 

wykroczeń, Prawo karne 

wykonawcze, Pisma procesowe w 

postępowaniu karnym, 

pro/seminaria magisterskie 

14 Dr  Iwona Parchimowicz - 

Gontarska 

Prawo międzynarodowe publiczne, 

prawo Unii europejskiej, Prawo 

dyplomatyczne i konsularne, 

pro/seminaria magisterskie 

15 Dr  Sebastian Gajewski Prawo administracyjne, 

Postępowanie administracyjne i 

sądowo-administracyjne, Prawo 

samorządu terytorialnego, Pisma w 

postępowaniu administracyjnym, 

Postępowanie egzekucyjne w 

administracji,  

16 Dr  Małgorzata Ewa Urban - 

Theoharakis 

Prawo gospodarcze, Prawo 

finansowe i finansów publicznych, 

Prawo podatkowe, Prawo ochrony 

konkurencji i konsumentów 

17 mgr Justyna Kotowska Psychologia sądowa, Psychologia 

zeznań i wyjaśnień 

18 Mgr  Jakub Spurek Ćwiczenia: Prawo cywilne 

zobowiązania – cz. szczegółowa, 

Apelacja w postepowaniu 

cywilnym, Postępowanie w 

sprawach rodzinnych i 

opiekuńczych, Postępowanie 

cywilne, zajęcia tutorskie 

19 Mgr 

Doradca 

restrukturyzacyjny 

Jan Hambura Ćwiczenia: Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych, Prawo podatkowe, 

Logika i wykładnia prawa, zajęcia 

tutorskie 

20 Mgr  Grażyna Błaszczyk j. angielski 

21 Mgr inż. Piotr Lipiński Ćwiczenia: Technologia 

informacyjna 

Wykaz nauczycieli akademickich dla ocenianego kierunku zatrudnionych na etacie i wskazujących 

EWSPA jako podstawowe miejsce zatrudnienia 

Lp. Tytuł/stopień 

naukowy 

Imię  

i nazwisko 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 
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1 Prof. dr hab. 

r.pr. 

Władysław Czapliński Prawo międzynarodowe, Prawo 

UE, Prawo UE cz. materialna 

 

 

Wykaz pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ocenianym 

kierunku studiów na przestrzeni ostatnich 2 lat akademickich 

Lp. 

  

Tytuł/stopień 

naukowy  

 

 

Imię  

i nazwisko 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

1 Prof. dr hab. 

Adw. 

Piotr Kruszyński Seminarium dyplomowe, Prawo 

karne 

2 Dr  hab.  

r. pr. 

Artur Kotowski Wstęp do prawoznawstwa, Logika i 

wykładnia prawa,  Etyka 

3 Dr hab.  Jerzy Krzynówek Prawo rzymskie 

4 Dr hab. 

r.pr 

Michał Kowalski Prawo administracyjne 

5 Dr hab. Przemysław Saganek Prawo międzynarodowe, Prawo 

Unii Europejskiej 

6 Dr hab.  Łukasz Gruszczyński Prawo międzynarodowe, Prawo 

organizacji międzynarodowych 

7 Dr hab. Tomasz Bojar - Fijałkowski Prawo administracyjne, 

Postepowanie administracyjne 

8 dr Ireneusz Grat  Historia Prawa (powszechna i 

polska) 

9 Dr  Jarosław Krzewicki Historia Prawa (powszechna i 

polska) 

10 Dr  Joanna Mucha - Kujawa Prawo cywilne 

11 dr Grzegorz Nita - Jagielski Prawo handlowe 

12 Dr  

r.pr. 

Robert Siwik Prawo zamówień publicznych 

13 Dr  Paulina Wiktorska Kryminologia 

14 Dr Sebastian Ładoś Kryminalistyka 
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SSO 

15 Dr  Joanna Bucińska Prawo ubezpieczeń gospdarczych 

16 Dr 

r.pr. 

Adrian Sypnicki Prawo budowlane 

17 Prok. PK w st. 

Spocz. 

Andrzej Kryże Prawo karne, Postępowanie karne, 

Prawo karne skarbowe 

18 SSO Leszek Ciulkin Zajęcia tutorskie 

19 SSO Zbigniew Szczuka Prawo pracy 

20 mgr Wojciech Maciołek Prawo cywilne 

 

 

Kompetencje i doświadczenie kadry  

 

Kadra realizująca kształcenie odznacza się bogatym dorobkiem naukowym i wszechstronnym 

przygotowaniem dydaktycznym. Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację 

zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się. Prowadzi to do osiągania przez studentów 

kompetencji zawodowych, a przez aktywne włączenie studentów w prowadzone badania naukowe, 

uzyskanie przez nich również kompetencji do prowadzenia działalności naukowej. Zakres 

prowadzonych badań, tematyka publikacji naukowych i doświadczenie zawodowe kadry są zgodne z 

zagadnieniami realizowanymi podczas zajęć. Pozwalają również na przekazywanie studentom 

aktualnej wiedzy zgodnie z dobrymi praktykami dydaktycznymi. Poglądy pracowników Uczelni 

prezentowane w opublikowanych w ostatnich latach pracach naukowych były wielokrotnie 

przywoływane zarówno w doktrynie jak i przez praktykę (np. w uzasadnieniach orzeczeń sądowych 

przy formułowaniu oficjalnych stanowisk, interpretacji, rekomendacji i opinii).  

 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Prawo są także praktykami (m.in. 

wykonują zawody radcy prawnego, adwokata, są sędziami lub prokuratorami), co pozwala na 

przekazywanie w trakcie zajęć dydaktycznych wiedzy i umiejętności istotnych z punktu widzenia 

rynku pracy. 

 

Kadra jest przygotowana i stale szkolona w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz 

nowoczesnych metod i technik kształcenia, w tym także na odległość (m.in. w ramach stałej opieki 

sprawowanej przez pracowników Laboratorium Komputerowego). 

 

Kadra wypracowuje własne zasoby dydaktyczne – pracownicy są autorami różnorodnych 

materiałów dydaktycznych, w tym przede wszystkim podręczników). Ponadto pracownicy Uczelni są 

redaktorami, autorami i współautorami wieloautorskich komentarzy. Nauczyciele akademiccy 

EWSPA systematycznie prowadzą działalność w zakresie popularyzacji nauki. W szczególności: 

pełnią funkcje redaktorów naczelnych i redaktorów tomów, biorą udział w radach naukowych i 

programowych przedsięwzięć naukowych, pełnią funkcje recenzentów w czasopismach naukowych, 

prowadzą warsztaty, prowadzą wykłady dla uczniów szkół średnich (w trybie zdalnym)4 oraz wykłady 

                                                           

4 Wskazać należy chociażby na inicjatywę Uczelni dotyczącą prowadzenia zajęć online dla licealistów z obszaru 

historii i wiedzy o społeczeństwie podjętą w marcu 2020 r. – w związku z ograniczeniem działania m.in. szkół 

średnich spowodowanych ogłoszeniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Uczelnia udzieliła wówczas szkołom średnim niezbędnego wsparcia we wdrożeniu i prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.  
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i szkolenia dla praktyków (m.in. w ramach szkolenia aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury, aplikacji zawodowych).  

 

Stosownie do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia sprawują opiekę nad praktykami 

programowymi, kołami naukowymi Pełnią także funkcję opiekunów naukowych i merytorycznych 

studentów biorących udział w konkursach (np. na najlepsze prace dyplomowe5) i konferencjach 

naukowych. Dodatkowo, moduły zajęć obejmujące badania naukowe prowadzone są przy 

jednoczesnym włączaniu w proces badawczy i publikacyjny studentów, np. przez ich pracę w kołach 

naukowych6.  

 

Warta odnotowania jest oddolna inicjatywa pracowników naukowych dotycząca organizacji 

wewnętrznych konkursów skierowanych wyłącznie do studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa 

i Administracji7. Uczelnia odznacza się ponadto działalnością mającą na celu ,,wyłapywanie’’ 

młodych naukowych talentów – poprzez prowadzenie otwartego naboru na artykuły naukowe do 

wydawanego przez nią czasopisma naukowego (Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków 

Międzynarodowych). Na uwagę zwraca trójstopniowy model zachęcania i wspierania studentów w tym 

obszarze działalności naukowej. Odbywa się to na poziomie seminariów naukowych oraz spotkań kół 

naukowych. Chętny student może zwrócić się ponadto do Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego 

(te funkcję pełni obecnie prof. dr hab. Jerzy Wiatr), który może wyznaczyć spośród nauczycieli 

akademickich osobę, która udzieli studentowi niezbędnego merytorycznego wsparcia w procesie 

twórczym. Obecnie trwa nabór artykułów do zeszytów naukowych, których publikacja planowana jest 

w roku 20228. Ponadto organizowane są wizyty studyjne w instytucjach sfery publicznej, których 

działalność związana jest praktycznymi aspektami działalności w zawodzie prawnika. Przykładowo 

studenci uczestniczyli w charakterze publiczności w rozprawie kasacyjnej w sprawie o zabójstwo (z 

art. 148 § 1 k.k.) przez Sądem Najwyższym9. 

 

 

Planowanie i ocena jakości dydaktyki  

 

Proces planowania dydaktyki odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 

Przydzielanie i rozliczanie obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego odbywa się 

zgodnie z zasadami określonymi w aktach wewnątrzzakładowych Uczelni.  

 

Planowanie harmonogramu zajęć odbywa się na podstawie uchwalonego planu i programu 

studiów. Podziału zajęć między pracownikami dokonuje się biorąc pod uwagę: zakres dorobku 

naukowego, doświadczenie dydaktyczne, zakres prowadzonych badań naukowych oraz możliwość 

                                                           

5 Przykładowo wskazać należy na sukces absolwentki EWSPA Pani mgr Izabeli Kołodziejczyk, która otrzymała 

wyróżnienie za pracę magisterską „Przemiany ustrojowe sądowej kontroli administracji w Polsce” w Konkursie 

organizowanym przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, https://www.nsa.gov.pl/konkurs-na-prace-

magisterska/laureaci-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-2019,news,244,720.php . 

Dodatkowo Uczelnia zachęca studentów do wzięcia udziału w tego typu wydarzeniach, np. Konkurs na 

najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa zamówień publicznych: https://ewspa.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-

prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych/; Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

https://ewspa.edu.pl/konkurs-wiedzy-o-prawie-unii-europejskiej/  
6 Lista Kół Naukowych działających w Uczelni jest powszechnie dostępna i umieszczona na stronie internetowej 

Uczelni https://ewspa.edu.pl/home-2/dla-studenta/kola-naukowe/  
7 Wskazać należy chociażby na Konkurs na artykuł z prawa handlowego. W roku akademickim 2021/2022 

odbędzie się jego IV edycja https://ewspa.edu.pl/iv-konkurs-na-najlepszy-artykul-naukowy-z-prawa-

handlowego/ Jako inny przykład konkursu wewnętrznego – wskazać można na nakierowany na doskonalenie 

umiejętności wystąpień publicznych np. referatu na konferencji studenckiej. Zob. szerzej, 

https://ewspa.edu.pl/europejska-wyzsza-szkola-prawa-i-administracji-zaprasza-wszystkich-studentow-uczelni-

do-udzialu-w-studenckiej-konferencji-on-line-pod-tytulem-cyfryzacja-zycia-gospodarczego-a-stan-polsk/   
8 Ogłoszenie o naborze opublikowane jest na stronie internetowej Uczelni https://ewspa.edu.pl/nabor-artykulow-

do-uczelnianego-czasopisma-europejski-przeglad-prawa-i-stosunkow-miedzynarodowych/  
9 https://ewspa.edu.pl/wyjscie-studentow-ewspa-do-sadu-najwyzszego/  

https://www.nsa.gov.pl/konkurs-na-prace-magisterska/laureaci-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-2019,news,244,720.php
https://www.nsa.gov.pl/konkurs-na-prace-magisterska/laureaci-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-2019,news,244,720.php
https://ewspa.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych/
https://ewspa.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych/
https://ewspa.edu.pl/konkurs-wiedzy-o-prawie-unii-europejskiej/
https://ewspa.edu.pl/home-2/dla-studenta/kola-naukowe/
https://ewspa.edu.pl/iv-konkurs-na-najlepszy-artykul-naukowy-z-prawa-handlowego/
https://ewspa.edu.pl/iv-konkurs-na-najlepszy-artykul-naukowy-z-prawa-handlowego/
https://ewspa.edu.pl/europejska-wyzsza-szkola-prawa-i-administracji-zaprasza-wszystkich-studentow-uczelni-do-udzialu-w-studenckiej-konferencji-on-line-pod-tytulem-cyfryzacja-zycia-gospodarczego-a-stan-polsk/
https://ewspa.edu.pl/europejska-wyzsza-szkola-prawa-i-administracji-zaprasza-wszystkich-studentow-uczelni-do-udzialu-w-studenckiej-konferencji-on-line-pod-tytulem-cyfryzacja-zycia-gospodarczego-a-stan-polsk/
https://ewspa.edu.pl/nabor-artykulow-do-uczelnianego-czasopisma-europejski-przeglad-prawa-i-stosunkow-miedzynarodowych/
https://ewspa.edu.pl/nabor-artykulow-do-uczelnianego-czasopisma-europejski-przeglad-prawa-i-stosunkow-miedzynarodowych/
https://ewspa.edu.pl/wyjscie-studentow-ewspa-do-sadu-najwyzszego/
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realizacji założonych efektów uczenia się. Z uwagi na fakt, iż wśród kadry dydaktycznej uczelni duży 

odsetek stanowią osoby posiadające dodatkowo praktyczne doświadczenie zawodowe (wykonujący 

aktywnie zawody prawnicze) kryterium to stosuje się pomocniczo. Wykłady prowadzą nauczyciele 

posiadający tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Zgodnie z 

Regulaminem studiów seminaria dyplomowe na jednolitych studiach magisterskich prowadzą 

nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym co najmniej doktora. 

 

Ocena jakości dydaktyki przeprowadzana jest w oparciu o opinie studentów wyrażone w 

ankietach, a także w ramach hospitacji zajęć. Wyniki ankietyzacji i hospitacji są poddawane analizie 

przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia, a wnioski z niej płynące prowadzą do 

podejmowania stosownych działań w celu doskonalenia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych 

przez poszczególnych członków kadry (np. zmiany prowadzącego zajęcia). Wyniki przeprowadzanych 

hospitacji i analiz innych źródeł informacji (opinii studentów) są wykorzystywane w doskonaleniu 

kadry, jak i w stwarzaniu warunków mobilizujących kadrę do ustawicznego rozwoju. 

 

Polityka kadrowa i rozwój kadry 

 

Politykę kadrową oparto na transparentnych zasadach doboru nauczycieli akademickich i 

innych osób prowadzących zajęcia. Celem polityki kadrowej jest wzmocnienie potencjału kadrowego 

Uczelni poprzez stały, szybszy rozwój naukowy własnej kadry, jak i w drodze zachęcenia do podjęcia 

pracy w EWSPA jako podstawowym miejscu pracy. 

 

Rozwój nauczycieli akademickich w zakresie awansów naukowych w latach 2015-2021 

przedstawiono w tabeli poniżej. W analizowanym okresie rozwój, o którym mowa, dotyczył zarówno 

uzyskiwania stopnia doktora jak i stopnia doktora habilitowanego. 

 

Tabela 2. Rozwój nauczycieli akademickich w zakresie awansów naukowych w latach 2015-2021 

 

ROK STOPIEŃ DOKTORA STOPIEŃ DOKTORA 

HABILITOWANEGO 

TYTUŁ PROFESORA 

2015 0 2 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 1 0 

2019 1 3 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

Razem 1 6 0 

 

 Niewątpliwym atutem Uczelni w obszarze polityki kadrowej jest posiadanie w swoich szeregach 

wieloletnich pracowników ściśle związanych i kojarzących się z Uczelnią, gwarantujących 

jednocześnie wysoki poziom prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki. W tabeli poniżej 

przedstawiono strukturę zatrudnienia kadry w oparciu o kryterium pracy w jednostce jako podstawowe 

miejsce pracy. Prawie połowa nauczycieli akademickich pracuje na Uczelni więcej niż 11 lat.  
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< 5 lat

6 - 10 lat

11 - 15 lat

> 15 lat

NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

LATA PRACY W UCZELNI JAKO PMP

 
 

 

Należy zaakcentować wyraźne wzmocnienie kadry ocenianego kierunku legitymującego się 

dorobkiem naukowym, który mieści się w zakresie kierunku studiów Prawo oraz poprawę „struktury 

wiekowej” zatrudnienia, czyli odmłodzenie tzw. samodzielnej kadry badawczo-dydaktycznej. 

Realizowana polityka kadrowa zakłada wzmocnienie potencjału kadrowego Uczelni przez stały, 

szybszy rozwój naukowy własnej kadry oraz w drodze zachęcenia do podjęcia pracy (jako w 

podstawowym miejscu pracy), kolejnych pracowników.  

 

Badania naukowe prowadzone w Uczelni, obejmują nauki prawne (dyscypliny: prawo, nauki o 

administracji (lata 2015-2016) oraz dyscyplinę nauki prawne (od 2017 r.)), są ściśle związane z 

realizowanym kształceniem na kierunku Prawo i wspierają osiąganie zakładanych efektów uczenia się. 

Prowadzone przez pracowników lub osoby, które zasilały szeregi pracowników w latach poprzednich 

badania naukowe wykorzystywane są w procesie kształcenia, służąc realizacji celów dydaktycznych. 

Wyniki ich badań naukowych zostały wykorzystane przy opracowywaniu koncepcji i programu 

studiów oraz określaniu zakładanych efektów uczenia się na kierunku Prawo. Znajdują swój wyraz w 

planach studiów i programach studiów (proponowane przedmioty/moduły) oraz sylabusach (m.in. w 

propozycji treści programowych oraz zalecanej literaturze podstawowej i uzupełniającej).  

 

Wyniki badań naukowych nauczycieli akademickich Uczelni  

w zalecanej literaturze podstawowej i uzupełniającej 
(przykładowe, wybrane) 

 

 Prawo materialne Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia, M. Kolendowska-Matejczuk (red.) 

Warszawa 2013 (podręcznik akademicki);  

 A. Kotowski, K. Kaleta, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019 (podręcznik akademicki);  

 A. Bierć, Prawo cywilne – cz. ogólna, Warszawa 2018 (podręcznik akademicki);  

 J. Wiatr, Tarcza i miecz. Socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2017 

(podręcznik akademicki);  

 D. Czajka, T. Czajka, Upadłość konsumenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej (podręcznik akademicki); 

 Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych B. Bajor, L. Kociucki, K. Królikowska, J. 

Kondek, Warszawa 2020 (komentarz); 

 T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. i i II, Warszawa 2019 (komentarz);  

 S. Gajewski, Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje (komentarz do rozdziałów 5a, 

8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA), Warszawa 2017 (komentarz);  
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 Kodeks Cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019;  

 A Ważny (współautor), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2018 (komentarz); 

 R. Wieruszewski, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i politycznych, Komentarz. 

Warszawa 2012 (monografia); 

 I. Rzucidło, Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2020 (monografia); 

 B. Bajor, T. Szymanek, Małżeńskie ustroje majątkowe w wybranych państwach europejskich, wyd. 

EWSPiA, 2019 (monografia); 

 T. Bojar-Fijałkowski, M. Hać, Procedura rekrutacji urzędników Unii Europejskiej przez EPSO, 

Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo nr 7/I, 2015 (artykuł); 

  W. Gontarski, Satyra antyczna a współczesne standardy prawne wypowiedzi prasowej, Studia 

Iuridica, 61, 2015 (artykuł). 

 

 

W badania naukowe angażowani są studenci, co rozwija ich umiejętności praktyczne, a także 

sprzyja podejmowaniu w przyszłości kariery naukowej oraz kształtowaniu postawy uczenia się przez 

całe życie. Studenci kierunku Prawo mają zapewnioną możliwość rozwoju naukowego i zdobywania 

kompetencji badawczych poprzez uczestnictwo we wspomnianych powyżej studenckich kołach 

naukowych, publikowanie opracowań w monografiach pokonferencyjnych i czasopismach naukowych 

o różnym zasięgu. 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz 

ich doskonalenie 

Infrastruktura i wyposażenie siedziby Uczelni/ baza dydaktyczna 

Począwszy od 1 października 2019 r. na mocy Umowy najmu z dnia 1 sierpnia 2019 r. Europejska 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji funkcjonuje na poziomie administracyjnym jak i dydaktycznym 

w budynku Vizja Park zlokalizowanym przy ul. Okopowej 59 w Warszawie.  

Vizja Park to jeden z największych budynków edukacyjnych w Warszawie o łącznej powierzchni 

użytkowej ok. 20.000,00 m2 oddany do eksploatacji w 2019 r. Obiekt skupia społeczności zawodowo 

związane z szeroko pojmowaną edukacją.  Mury budynku są siedzibą uczelni, takich jak  np.: 

Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna oraz innych placówek oświatowych zajmujących się 

działalnością edukacyjną na różnych poziomach kształcenia. Kampus oferuje powierzchnie biurowe, 

ale przede wszystkim wysokiej jakości przestrzeń do nauki. Nowoczesne sale lekcyjne, sale 

wykładowe, laboratoria, biblioteka i pełnowymiarowa sala gimnastyczna, a także centrum 

konferencyjne, strefa gastronomiczna i parking, zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach 

studentów.  

Pomieszczenia administracyjne EWSPA zlokalizowane są na powierzchni około 420 m2 na IV piętrze 

kompleksu, natomiast w zakresie działalności dydaktycznej Uczelnia ma zapewniony dostęp do 

wszystkich sal wykładowych, ćwiczeniowych, laboratorium komputerowego oraz wszelkich 

pomieszczeń, których funkcjonalność związana jest z zabezpieczeniem potrzeb studentów związanych 

z procesem kształcenia. 

U podstaw decyzji dotyczącej zmiany lokalizacji i usytuowania Uczelni poza oficjalną siedzibą w 

pomieszczeniach wynajmowanych, była dbałość o komfort oraz bezpieczeństwo studentów. Stan 

techniczny oraz infrastruktura budynku stanowiącego siedzibę Uczelni przy ul. Grodzieńskiej 21/29 w 

Warszawie nie zabezpieczał potrzeb związanych z realizacją kształcenia, dlatego też władze Uczelni 

podjęły kroki radykalne, które w efekcie doprowadziły do podniesienia komfortu obsługi 

administracyjnej toku studiów ale również i przede wszystkim podniesienia standardów i jakości  

udziału w zajęciach dydaktycznych dla studentów. Dodatkowym atutem jest również doskonała 

lokalizacja obiektu - budynek położony jest na warszawskiej Woli, w pobliżu głównych arterii 

komunikacyjnych tej części miasta.  

Sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoria komputerowe w Vizja Park zostały wyposażone w 

nowoczesne i ergonomiczne środki niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W wyposażeniu 

wszystkich sal dydaktycznych znajdują się: ergonomiczne fotele audytoryjne z pulpitami albo ławki i 

profilowane ergonomiczne krzesła bądź ergonomiczne krzesła z pulpitami, a także tablice kredowe 

wraz z niezbędnymi akcesoriami.  

Dodatkowo sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audio-video, tj. wysokiej klasy 

projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, nagłośnienie, zestawy komputerowe do prowadzenia 

prezentacji, przeciwsłoneczne przesłony okienne. Wszystkie pomieszczenia spełniają wszelkie 

standardy sanitarne oraz bezpieczeństwa. Budynek jest przystosowany do użytkowania przez osoby z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. Do dyspozycji studentów dostępne są: aula główna na przeszło 

ponad 450 miejsc, 4 aule średniej wielkości na 220 i 290 miejsc, szereg sal dydaktycznych o 

zróżnicowanej wielkości, wyposażeniu i charakterze aranżacji. W obrębie obiektu jest  również 6 

nowoczesnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt komputerowy laboratoriów komputerowych. 

Każde z laboratoriów komputerowych budynku VIZJA Park może być użytkowne przez studentów i 

pracowników EWSPA i zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy o wysokich 

parametrach technicznych. Sprzęt ten pozwala na komfortową, efektywną i ergonomiczną naukę i 

pracę jego użytkownikom. W skład wyposażenia laboratoriów komputerowych wschodzą: 

ergonomiczne biurka komputerowe i krzesła tapicerowane, zestawy komputerowe, projektory 

multimedialne, ekrany projekcyjne, ekran multimedialny, tablice białe sucho-ścieralne, rolety 

przeciwsłoneczne, klimatyzacja. Zastosowane w laboratoriach biurka komputerowe umożliwiają 

użytkowanie laboratoriów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich . Parametry techniczne 

zestawów komputerowych to: 
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sale nr 204, 209, 210, 211, 212, 213 procesor intel i3-9100, pamięć operacyjna 16GB DDR4, pamięć 

dyskowa 512GB SSD NVMe, monitor LCD LED 24” Full HD z zaawansowaną technologią ochrony 

oczu (redukcja migotania, redukcja światła niebieskiego) 

W każdym z laboratorium można korzystać z szerokiej gamy oprogramowania firmy Microsoft od 

systemów operacyjnych ,serwerów na oprogramowaniu użytkowym  kończąc. Na każdym stanowisku 

komputerowym VIZJA Park można korzystać z zaawansowanego oprogramowania PS IMAGO PRO 

służącego do statystycznej analizy danych, raportowania, czy automatycznego przetwarzania danych. 

Studenci i pracownicy dydaktyczni EWSPA mają możliwość korzystania w trakcie zajęć 

dydaktycznych z w pełni wyposażonych sal tematycznych: 

I. SALI DO SYMULACJI PROCESÓW SĄDOWYCH 

1. Opis sprzętu komputerowego oraz  pozostałych elementów jej wyposażenia: 

1.1 Monitor LCD - 3 szt.,  

1.2 Zestaw Komputerowy - 2 szt.,  

1.3 Kamery - 3 szt.,  

1.4 Rejestrator - 1 szt.; 

1.5 Dysk HDD 4 TB – 2 szt. 

1.6 Mikrofony na podstawce (typu gęsia szyja) – 4 szt. 

1.7 Mikser + Rejestrator – 1 szt. 

1.8 Karta pamięci sd 512 GB – 1 szt. 

1.9 Głośniki - Kolumna aktywna 50 W – 2 szt. 

1.10 Togi urzędowe w sądownictwie polskim 

1.11 Toga prokuratorska – 2 szt.  

1.12 Toga sędziowska – 3 szt. 

1.13 Toga protokolancka - 1 szt.  

1.14 Toga adwokacka - 2 szt.  

1.15 Toga radcy prawnego adwokacka - 2 szt. 

1.16 Zestaw mebli odzwierciedlający realne środowisko Sali sądowej 

II. SALI INTERAKTYWNEJ 

2. Opis sprzętu komputerowego oraz  pozostałych elementów jej wyposażenia: 

2.1 Bezprzewodowy system do głosowania 

2.2 Terminal zapewniający udzielenie 10 różnych odpowiedzi z wbudowanym akumulatorem - 300 szt. 

2.3 Sterownik  - 1 szt. 

2.4 Interfejs USB – 1 szt. 

2.5 Oprogramowanie umożliwiające sterowanie ankietami i gromadzenie zebranych wyników w 

języku polskim - 1 szt. 

2.6 Kontener – ładowarka dla 300 terminali 

2.7 Ekran projekcyjny – 1 szt. 

2.8 Projektor multimedialny – 1 szt. 

Sala interaktywna - umożliwia szybką interakcję wykładowcy ze studentami poprzez przeprowadzanie 

quizów, testów i ankiet w czasie rzeczywistym dzięki bezprzewodowemu systemowi do głosowania 
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co daje szansę aktywnego i pełnego udziału w zajęciach osobom z niepełnosprawnościami. Zwiększa 

to zaangażowanie studentów w wykład oraz pozwala na bieżąco sprawdzać poziom zrozumienia 

treści. 

Wykaz sal dydaktycznych oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do realizacji procesów 

kształcenia, z których korzystają studenci EWSPA oraz jej pracownicy dydaktyczni 

 w budynku VIZJA Park 

l.p Numer 

sali 
Piętro Powierzchnia Liczba miejsc Opis 

1 28 parter 592,89   sala sportowa 

2 201 I 55,04 44   

3 202 I 55,84 44   

4 203 I 55,84 24 Laboratorium komputerowe 

5 204 I 60,12 37 Laboratorium komputerowe 

6 205 I 72,56 45   

7 207 I 88,8 80   

8 208 I 85,02 80   

9 209 I 47,24 35 Laboratorium komputerowe 

10 210 I 47,93 25 Laboratorium komputerowe 

11 211 I 55,77 30 Laboratorium komputerowe 

12 212 I 58,36 30 Laboratorium komputerowe 

13 213 I 58,36 30 Laboratorium komputerowe 

14 234 II 453,33 463   

15 301 III 55,61 44   

16 302 III 55,84 44   

17 303 III 55,85 44   

18 304 III 60,13 44   

19 305 III 72,56 30   

20 306 III 88,8 80   

21 307 III 85,02 80   

22 308 III 46,71 50   

23 309 III 106,82 100   

24 310 III 58,36 44   

25 311 III 58,36 44   

26 312 III 58,36 44   

27 313 III 61,06 44   

28 314 III 80,65 58   

29 315 III 61,06 40   
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30 316 III 90,67 72   

31 317 III 36,89 30   

32 318 III 31,7 30   

33 319 III 32,16 30   

34 320 III 31,7 30   

35 321 III 32,16 30   

36 322 III 39,16 36   

37 403 IV 69,95 50 sala konferencyjna 

38 404 IV 95,35 50 sala  konferencyjna 

39 404 IV 76,34 50 sala konferencyjna 

40 406 IV 116,08 50 sala konferencyjna 

41 407 IV 77,51 50 sala konferencyjna 

42 408 IV 76,34 50 sala. konferencyjna 

43 409 IV 85,49 50 sala konferencyjna 

44 410 IV 34,34 20   

45 413 IV 235,54 227   

46 414 IV 139,14 120   

47 415 IV 254,42 296   

48 504 V 82,47 64   

49 505 V 60,01 50   

50 524 V 60,56 50   

51 525 V 80,55 64   

52 526 V 61,06 50   

53 527 V 94,41 72   

54 528 V 36,89 30   

55 529 V 31,7 30   

56 530 V 32,16 30   

57 531 V 31,7 30   

58 532 V 32,16 30   

59 533 V 39,16 30   

60 534 V 34,34 20   

61 537 V 231,93 227   

62 538 V 139,13 120   

63 539 V 254,22 296   
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Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są praktyki zawodowe 

Studenci kierunku prawo EWSPA odbywają praktyki zarówno w sektorze publicznym jak i 

niepublicznym. Praktyka udzielania zgód na miejsca realizacji praktyk studenckich ujawnia, że – 

podsumowując – są to przede wszystkim kancelarie (adwokackie, radcowskie, zespoły) oraz urzędy 

administracji różnego szczebla. Sądy i jednostki prokuratury również wchodzą w obszar 

zainteresowania studentów praktykami, jednak nie jest to sektor dominujący. 

W EWSPA obserwuje się także stosunkowo nowe zjawisko, a mianowicie odbywanie praktyk przez 

studentów w wyspecjalizowanych działach prawnych lub finansowych w dużych podmiotach 

gospodarczych. Standard wyposażenia tych miejsc oraz ich infrastruktury zależy oczywiście od 

instytucji, natomiast regułą są warunki umożliwiające realizację zadań wykonywanych w ramach 

praktyk z wykorzystaniem podstawowych i zaawansowanych narzędzi biurowych. 

 

Dostęp do technologii informacyjno - komunikacyjnej 

Jednym z atutów Europejskiej Wyższej Szkoły Administracji i Prawa w Warszawie jest rozbudowany 

i nowoczesny system kształcenia na odległość, który od ponad 10 lat aktywnie wykorzystywany jest w 

zakresie:  

- wspierania studentów w osiąganiu efektów kształcenia, co  jest szczególnie ważne procesie 

kształcenia osób niepełnosprawnych 

- wspierania wykładowców w realizacji przedmiotów należących do programów kształcenia w sposób 

wzbogacający przekaz jak również pozwalający na szczególną koncentrację na treściach tworzących 

efekty uczenia się dla konkretnego kierunku studiów.  

Uczelnia zapewnia dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają 

synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi. 

Uczelnia zapewnia materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, w tym w szczególności zajęcia 

wykładowe w formie zarejestrowanego nagrania audio-video, które jest zdalnie udostępniane 

studentom. Nagrania te powstają w drodze rejestracji wykładu „na żywo”, lub w drodze specjalnego 

nagrania realizowanego z udziałem wykładowcy w studiu nagrań przy Laboratorium Komputerowym 

EWSPA.   

 

Zarazem uczelnia zapewnia każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji poprzez platformę 

elektroniczną oraz zapewnia bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikacje ich wiedzy i 

umiejętności (studenci przysyłają rozwiązane zadania, kazusy itp.). Każdy student jest użytkownikiem 

systemu po wcześniejszym zalogowaniu na platformie, to znaczy ma dostęp m.in. do aktualnych 

informacji, niezbędnych aplikacji i danych, narzędzi komunikacyjnych, zadań do wykonania, bazy 

szkoleniowej. Uczelnia posiada najnowszą wersję platformy e-learningowej Moodle LMS (Learning 

Management System) i Remote Meeting Point RMP (system wideokonferencji i wykładów on-line), 

umieszczonych na serwerach dedykowanych, co umożliwia  wykorzystanie niżej wymienionych form 

nauczania na odległość, m. in.: 

• - asynchroniczne kształcenie na odległość (platforma e-learningowa LMS). Cała komunikacja 

pomiędzy studentem a wykładowcą odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej przy 

wykorzystaniu języków HTML i JavaScript. Nie ma żadnych instalacji po stronie studenta lub 

słuchacza. Platforma e-learningowa Moodle pozwala na tworzenie nie tylko pojedynczych materiałów 

szkoleniowych, jak również ścieżek nauczania, szybkie i skuteczne przeprowadzenie zaliczenia i 

egzaminu w formie testowej lub opisowej, posiada skuteczną komunikację podczas nauki (FAQ, 

forum, komunikator, czat). 

• - synchroniczne kształcenie (platforma RMP) w formie wykładów lub wideokonferencji 

(konsultacji/spotkań) - umożliwia przesyłanie pomiędzy uczestnikami spotkania wiadomości 

tekstowych, strumieni audio/wideo oraz dzielenie się zasobami lub w formie wykładów - pozwala na 

wirtualne prowadzenie wykładu, prezentacji i podobnie jak wideokonferencja umożliwia przesyłanie 
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informacji, a oprócz tego wyposażony jest w wirtualną tablicę, na której wykładowca, prowadzący 

bądź mówca, ma możliwość prezentowania przygotowanych danych. 

 

Narzędzia do tworzenia modułów e-learningowych pozwalają na przygotowanie materiałów 

dydaktycznych opracowanych w formie multimedialnej. Są to:  

- wykłady on-line, 

- materiały warsztatowe do samodzielnego opracowania przez studentów, w tym studia przypadków, 

kazusy prawne, zadania wirtualne, 

- testy on-line. 

 

Uczelnia stara się, by praca nauczycieli, tak jak praca innych grup uczestniczących w działaniach na 

rzecz e-edukacji w uczelni, była zgodna z przyjętymi standardami, w tym przypadku standardami 

tworzenia treści dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć on-line. EWSPA wciąż doskonali formy 

interaktywności w materiałach dydaktycznych. Przykładowymi formami interaktywnych materiałów 

dydaktycznych przeznaczonych do samokształcenia i sprawdzenia nabytej wiedzy są: testy 

jednokrotnego wyboru, testy wielokrotnego wyboru, zadania z sugerowanymi odpowiedziami 

(również z testowymi pytaniami pomocniczymi), ułożenie sekwencji, dopasowanie, krzyżówki, quizy, 

kazusy itp.).  

 

Zalety systemu od strony STUDENTA 

Zajęcia wykorzystujące dostęp do Internetu pozwalają przede wszystkim na stały kontakt z uczelnią 

oraz wykładowcami. Wykładowca z danego przedmiotu opracowuje swój plan zajęć wykładowych, 

ćwiczeń, konsultacji i innych - tzw. ścieżkę szkoleniową, poczynając od wprowadzenia testu 

wstępnego, poprzez wykłady, materiały, system ćwiczeń w formę testowej, opisowej oraz kazusów, aż 

po weryfikację nabytych umiejętności w formie egzaminu testowego lub opisowego. Przy czym 

tworzy poziomy nauczania dla danego przedmiotu, gdzie przejście pomiędzy jednym a kolejnym 

wymaga ukończenia (zaliczenia) poprzedniego. Harmonogram ścieżki szkoleniowej jest tak tworzony, 

że student musi w ściśle określonym czasie rozliczyć się z zadanych mu prac, ale nie są to ramy 

sztywne czasowo. W trakcie wykonywania zadań student może przerwać i po jakimś czasie 

zrealizować kolejne. Najważniejsze to zmieścić się w czasie ogólnym, jeśli chodzi o oddanie prac, pod 

warunkiem, że dany fragment nauki to umożliwia. Pozwala to studentom wykonywać zadania w 

tempie dostosowanym do osobistych możliwości i chęci. 

System nie stawia specjalnych wymagań co do parametrów sprzętu, systemu oraz aplikacji - obsługa 

systemu odbywa się na dowolnej platformie sprzętowej poprzez strony WWW przy wykorzystaniu 

dowolnej przeglądarki internetowej. 

Podczas nauki wykorzystywana jest skuteczna komunikacja jak wideo wykład lub wideokonferencja 

(wideo konsultacja) oraz FAQ, forum, czat, prezentacja multimedialna, tablica. Dalsze prace nad 

uelastycznianiem formuły odbywania szkoleń jak i indywidualizacji kształcenia pozwolą zwiększyć 

motywację studentów do pracy i podwyższyć jakość kształcenia. 

 

System od strony WYKŁADOWCY 

Prostota prowadzenia zajęć przez Internet - platforma zdalnego nauczania nie sprawia trudności, jest 

prosta w obsłudze. Wykładowca ma kontakt ze studentami i może szybko reagować na ich potrzeby. 

Może odpowiadać na pytania oraz tłumaczyć na forum dyskusyjnym, informować poprzez pocztę 

elektroniczną (email) korzystając z funkcji na platformie. Można korzystać z Sali dla studentów i 

zaprosić do udziału w wideo dyskusji grupę studentów. 
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Mając do dyspozycji informatyczne narzędzia śledzące aktywność na platformie zdalnego nauczania 

wykładowca może szybko zareagować w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Ścieżki szkoleniowe tworzone są przez zespół informatyczny Laboratorium Komputerowego na 

podstawie materiałów otrzymanych od wykładowcy z danego przedmiotu. Większość zadań 

ćwiczeniowych zawiera elementy typu „poćwicz" i „sprawdź się". Wykładowca ma dostęp do swoich 

szkoleń, egzaminów oraz raportów z możliwością ustalenia: 

- liczby odwiedzin egzaminu przez danego studenta, 

- maksymalnej liczby prób rozwiązania egzaminu, 

- czasu trwania egzaminu minutach, 

- losowania pytań do egzaminu z wcześniej przygotowanej bazy zadań, 

- pułapu zaliczenia egzaminu, 

- szczegółów odpowiedzi na pytania. 

 

Dodatkowym elementem wspierającym realizację procesu dydaktycznego i osiąganie przez studentów 

zakładanych efektów uczenia się jest możliwość korzystania przez nich  z narzędzia IT opracowanego 

w ramach projektu finansowanego z funduszy UE „Na straży dobrego prawa”, którego funkcjonalność 

dotyczy m.in.: monitorowania procesów legislacyjnych w Polsce. 

Uczelnia od czerwca 2021 r. jest Partnerem Zrzeszenia Prawników Polskich oddział w Warszawie w 

tym projekcie. 

 

Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowane do potrzeb studentów z 

niepełnosprawnością. 

Kampus Vizja Park, w którym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne oraz dydaktyczne 

EWSPA jest w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. 

W obiekcie znajdują się cztery ogólnodostępne windy umożliwiające komunikację między wszystkimi 

kondygnacjami. Budynek charakteryzują także szerokie drzwi, przestronne hole. Na każdym piętrze 

znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a przy okazji też w pełni wyposażony pokój dla 

matki z dzieckiem. 

 

W marcu 2021 r. EWSPA podpisała umowę (nr POWR.03.05.00-00-A030/20-00) o dofinansowanie 

Projektu: Uczelnia Równych Szans - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Głównym założeniem projektu jest likwidacja barier i podniesienie dostępności procesów 

dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych na poziomie infrastrukturalnym oraz obsługi toku 

studiów. Projekt, co istotne, przewiduje również  podniesienie poziomu świadomości i wiedzy 

pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni o problemach ludzi niepełnosprawnych.  

W sierpniu br. Uczelnia powołała Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami, który po 

ukończeniu cyklu szkoleń w grudniu br. rozpocznie prace ze studentami EWSPA. 

W listopadzie br.  zostanie uruchomione biuro obsługi osób z niepełnosprawnościami, w ramach 

którego powołamy: specjalistę od technologii wspierającej i asystenta dydaktycznego. 

W ramach projektu w obrębie  pomieszczeń administracyjnych  oraz przy salach wykładowych 

zostaną zainstalowane znaczniki dla osób niewidomych i słabo widzących, zakupiona zostanie 

również mobilna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. 
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Dodatkowo zostaną utworzone punkty techniczne – stanowiska komputerowe do pracy (udział w 

telekonferencjach, egzaminach, korzystanie z biblioteki)  dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

System biblioteczno – informacyjny Uczelni 

Dostęp do literatury przedmiotu – obowiązkowej i pomocniczej – niezbędnej w procesie nauczania 

władze uczelni zapewniają przy pomocy trzech zbiorów bibliotecznych: 

1. Biblioteki własnej EWSPA,  

2. Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica oraz 

3.  Biblioteki Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej na mocy umowy z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Dodatkowo studenci mają  pełny dostęp do materiałów znajdujących się w bazie Systemu Informacji 

Prawniczej ,,Legalis'', z którego mogą korzystać również poza Uczelnią w dowolnym miejscu, w 

którym się znajdują.  

a) teksty aktów prawnych, komentarze, systemy prawa, monografie, artykuły naukowe, glosy, 

orzecznictwo 

b) dostęp Premium do zagadnień z zakresu:  

- Prawa i postępowania cywilnego 

- Prawa rodzinnego 

- Prawa i postępowania karnego 

- Prawa spółek handlowych 

- Prawa rynku kapitałowego 

- Prawa nieruchomości 

- Prawa pracy 

- Prawa podatkowego 

- Prawa własności intelektualnej 

 

  Ad. 1 

 Biblioteka własna EWSPA jest specjalistyczną jednostką działającą w ramach Europejskiej Wyższej 

Szkoły Prawa i Administracji. Zasób Biblioteki obejmuje głównie zbiory książkowe z przedmiotów 

objętych nauczaniem na kierunkach: prawo oraz administracja, a więc pozycje z dziedziny nauk 

społecznych -  tematyka zbiorów jest wynikiem dwudziestoletniego doświadczenia związanego z 

działalnością dydaktyczną w tej dziedzinie.   

Księgozbiór biblioteki na dzień dzisiejszy obejmuje ponad 2631 jednostek inwentarzowych z różnych 

dziedzin prawa i administracji, jak również z ekonomii, psychologii, filozofii, etyki, logiki, 

informatyki, politologii, socjologii, ochrony środowiska i wielu innych. W bibliotece dostępne jest 

kilkaset książek z literatury obcojęzycznej, jak również obszerny zbiór czasopism.  

Uczelnia prowadzi także własne wydawnictwo, które regularnie publikuje pozycje książkowe - 

tematycznie związane z obszarem jej działań badawczych i dydaktycznych oraz  kwartalnik 

„Europejski przegląd prawa i stosunków międzynarodowych" (od 2009 r.; wcześniej: „Europejski 

przegląd prawa") 

 

 Ad. 2 

Na mocy podpisanej umowy  Studenci Uczelni mogą również korzystać z zasobów Biblioteki 

Narodowej w ramach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, którą uruchomiono 
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w październiku 2014 roku. Użytkownicy ponad 1 250 bibliotek w całym kraju mają możliwość 

dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, 

objętych ochroną prawa autorskiego.  

Ad. 3 

Studenci EWSPA na mocy Umowy z dnia 8 stycznia 2021 r. mogą korzystać również z zasobów 

Biblioteki Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Biblioteka ta znajduje się na 

parterze w budynku Vizja Park, w którym zlokalizowana jest administracja EWSPA oraz sale 

wykładowe wykorzystywane w realizacji procesu kształcenia studentów Uczelni.   

Biblioteka AEH jest dwupoziomową biblioteką naukową, która zapewnia dostęp do zasobów 

informacyjnych studentom, pracownikom badawczo–dydaktycznym oraz osobom spoza Uczelni 

poszukującym wiedzy i literatury fachowej. Jej powierzchnia całkowita wynosi 600  m2. 

Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje następujące dyscypliny: prawo, administrację, politologię, 

psychologię, zarządzanie, finanse, rachunkowość, bankowość, marketing, reklamę, informatykę oraz 

dziedziny pokrewne. Uzupełnienie głównego trzonu księgozbioru stanowią kodeksy, encyklopedie, 

słowniki, leksykony i roczniki statystyczne. 

Według stanu na koniec grudnia 2019 r. zbiory biblioteki liczą 36 275 woluminów. Publikacje z 

zakresu prawa i administracji stanowią 13% całości księgozbioru. Jest to 4715 woluminów 

dotyczących: teorii i historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, 

prawa finansowego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, handlowego, prawa 

autorskiego i własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa 

międzynarodowego, prawa rynku kapitałowego, spółek handlowych, obrotu nieruchomościami, prawa 

europejskiego, a także samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego, zamówień publicznych, 

integracji europejskiej, zarządzania projektami europejskimi, kryminalistyki, kryminologii, mediacji 

sądowych oraz dziedzin pokrewnych. Opiekę merytoryczną nad zbiorami dla studentów kierunku 

„administracja” sprawują  dziekan studiów oraz Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych. 

W czytelni studenci mają możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego z wolnym dostępem do 

półek, zbiorów czytelni, zbiorów specjalnych podarowanych bibliotece przez profesorów Uczelni oraz 

prenumerowanych czasopism. W chwili obecnej w zasobach biblioteki znajduje się 206 tytułów 

czasopism, z czego 71 otrzymuje się na bieżąco w ramach prenumeraty oraz wymiany 

międzybibliotecznej.  

Czytelnia oferuje 70 miejsc do pracy własnej studentów (z możliwością korzystania z własnego 

sprzętu komputerowego), stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie komputerowe 

wykorzystywane przez studentów w czasie zajęć dydaktycznych. Wszystkie stanowiska komputerowe 

posiadają dostęp do sieci Internet, katalogu, uczelnianej sieci wewnętrznej Extranet oraz baz danych. 

W bibliotece dostępna jest również sieć Wi-Fi. Dodatkowo w bibliotece znajdują się 3 przeszklone 

pomieszczenia służące do cichej nauki lub pracy w grupie. 

Ponadto biblioteka oferuje dostęp do następujących zbiorów elektronicznych: 

1) Systemu informacji prawnej Legalis; 

2) Baz dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (dostępne ze wszystkich komputerów 

podłączonych do sieci Uczelni):  

- Elsevier, 

- Springer, 

- Wiley Blackwell, 

- Pakietu baz Ebsco, 

- Web of Knowledge, 

- bazy abstraktów i cytowań Scopus  

- czasopism Nature i Science. 
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3) Czytelni podręczników on-line Ibuk.Libra - 1202 pozycje, w tym również z zakresu prawa i 

administracji dostępne w domu na indywidualne hasło; 

4) Serwisu ekonomicznego EMIS Regional; 

5) Cyfrowej wypożyczalni on-line Biblioteki Narodowej Academica. 

Biblioteka jest w pełni przystosowana do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Jej główna 

część (wypożyczalnia oraz czytelnia) znajduje się na parterze, a poruszanie po niej nie stanowi 

problemu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dodatkowo jedno stanowisko komputerowe 

zostało wzbogacone o niezbędny sprzęt ułatwiający naukę i pracę: jest wyposażone w program Fine 

Reader przetwarzający druk na postać cyfrową, syntezator mowy IVONA czytający pliki tekstowe, 

program SkryBoot zmieniający mowę na tekst, oprogramowanie Window-Eyes dla osób 

niewidomych, podpórkę pod ramię, słuchawki, skaner a także klawiaturę i mysz dla osób z 

niepełnosprawnością ręki. 

 

 Uzupełnienie głównego trzonu księgozbioru stanowią kodeksy, encyklopedie, słowniki, leksykony i 

roczniki statystyczne. Nasze zbiory liczą ponad 40 tys. woluminów wydawnictw zwartych oraz 300 

tytułów czasopism, w tym 90 w prenumeracie bieżącej. 

W Wypożyczalni zgromadzono książki, biuletyny, skrypty oraz wydawnictwa multimedialne 

bezpośrednio związane z kierunkami studiów i prowadzonymi specjalnościami.  

Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą mieli dostęp do ponad 50 pozycji związanych  

z kierunkiem studiów. W Czytelni będą mogli skorzystać z księgozbioru udostępnianego na miejscu, 

czasopism naukowych oraz prasy. W przestronnym wnętrzu do dyspozycji czytelników znajduje się:  

• 70 miejsc do pracy własnej; 

• 2 pokoje do cichej nauki lub pracy grupowej; 

• 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz programów wykorzystywanych w 

trakcie zajęć dydaktycznych,  

• stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem; 

• sieć wi-fi,  

• dostęp do naukowych baz danych. 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

 
Instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi współpracuje uczelnia w zakresie 

projektowania i realizacji programu studiów na kierunku Prawo, stanowią podmioty publiczne i 

prywatne, wśród których są zarówno instytucje publiczne, samorządy zawodowe i uczelnie, jak też 

przedsiębiorstwa. Zasięg tej działalności ma charakter lokalny, regionalny oraz krajowy. Udział tych 

podmiotów zależy od formy współpracy z Uczelnią, a te są zróżnicowane.  

 

W zakresie projektowania i realizacji programu studiów Uczelnia współpracuje z 

przedstawicielami samorządów zawodowych (adwokatami, radcami prawnymi). Główną osią oraz 

priorytetem tego obszaru współpracy jest weryfikacja założeń programowych wraz z zakładanymi 

efektami uczenia się nabywanymi przez studentów i absolwentów w toku studiów prawniczych w 

relacji do zapotrzebowania rynku. Konsultacje odbywają się w szczególności w oparciu o system 

ankietyzacji interesariuszy zewnętrznych, co pozwala na uzyskanie opinii możliwie dużej grupy 

badawczej, a także ułatwia porównanie uzyskanych wyników. Interesariusze zewnętrzni stanowią 

grupę potencjalnych pracodawców. Przyjęta metoda badawcza dostarcza odpowiedzi na pytanie, które 

umiejętności i kompetencje społeczne są istotne z perspektywy potrzeb rynku pracy, co stanowi istotny 

wyznacznik dla Uczelni w procesie modelowania programu studiów – pozwala określić kierunki 

kształcenia osób, które stanowić będą ich przyszłą kadrę pracowniczą.  

 

Pokreślenia wymaga, że zajęcia na ocenianym kierunku prowadzą również przedstawiciele 

otoczenia społeczno-gospodarczego oraz pracownicy Uczelni, którzy są jednocześnie praktykami. 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym gwarantuje jednocześnie zgodność z dyscypliną 

nauki prawne oraz z koncepcją i celami kształcenia a także z wyzwaniami zawodowego rynku pracy 

właściwego dla absolwentów kierunku Prawo.  

 

W ramach praktyk Uczelnia współpracuje z sądami, prokuraturami, instytucjami kontroli i 

ochrony prawa, kancelariami prawniczymi (zazwyczaj są to instytucje znajdujące się w miejscu 

zamieszkania, prowadzenia działalności zawodowej studentów Uczelni). 

 

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, poza tą związaną z programem studiów, 

obejmuje w szczególności wizyty studyjne (np. w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym), współpracę ze szkołami średnimi, organizację konferencji, spotkań naukowych, 

wykładów gościnnych10. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spotkania z udziałem 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (np. przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, 

administracji). 

 

Spotkania z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (2021) 
 

06.05.2021 Ścieżki kariery zawodowej adw. A. Ważny 

12.05.2021 Rynek pracy po prawie. Szanse, wymagania, oczekiwania pracodawców, 

oczekiwania absolwentów. Stan dzisiejszy, a stan oczekiwany 

adw. P. Kusak, 

adw. P. Sak 

, W październiku 2021 r. zaplanowany jest spotkanie poświęcone egzaminom wstępnym na aplikacje prawnicze.  

  

W ofercie Uczelni znaleźć można studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia nakierowane na 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego11. Z perspektywy odbiorcy oferowanych treści podzielić 

je można zarówno na skierowane bezpośrednio do środowiska prawniczego (np. szkolenie Prawo w 

Biznesie, kurs na doradcę restrukturyzacyjnego) jak i podmiotów, których stosowanie prawa dotyczy 

w związku z profilem działalności (np. cykl szkoleń skierowanych dla przedstawicieli środowiska 

                                                           

10 Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Uczelni pod adresem: https://ewspa.edu.pl/home-

2/kadra-i-badania/wydarzenia-naukowe/ oraz https://ewspa.edu.pl/home-2/kadra-i-badania/wyklady-publiczne/ . 

Na temat wizyt studyjnych oraz współpracy ze szkołami średnim zob. szerzej w opisie Kryterium Nr 4.  
11 Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Uczelni pod adresem: https://eckps.ewspa.edu.pl/  

https://ewspa.edu.pl/home-2/kadra-i-badania/wydarzenia-naukowe/
https://ewspa.edu.pl/home-2/kadra-i-badania/wydarzenia-naukowe/
https://ewspa.edu.pl/home-2/kadra-i-badania/wyklady-publiczne/
https://eckps.ewspa.edu.pl/
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oświatowego). Portfolio uzupełniają kursy tematyczne (np. poświęcony konstruowaniu umów 

cywilno-prawnych) oraz możliwość zakupu przygotowanych do kształcenia elearningowego treści 

dydaktycznych.  

 

Prowadzona współpraca z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego wpisuje się w 

koncepcję i cele kształcenia na kierunku Prawo, odpowiadając na wyzwania zawodowe rynku pracy 

dla prawników. Prowadzone działania mają wpływ na rozwój tego kierunku, odpowiadając potrzebom 

otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wymogom studiów o profilu ogólnoakademickim.  

 

Stały kontakt Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwia ponadto ścisła 

współpraca z jej założycielem Zrzeszeniem Prawników Polskich Oddział w Warszawie skupiającym 

w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych12. Wśród wspólnych inicjatyw 

wskazać należy chociażby na cykliczne spotkania w ramach Law Center Club – gdzie w przyjaznych 

progach Pałacu Lubomirskich w Warszawie – prezentowane są poglądy oraz toczone dyskusje 

dotyczące aktualnych rozwiązań prawnych obowiązujących w Polsce. W przeszłości organizowane 

były cieszące się dużą popularnością Dni Prawnicze. Uczelnia współpracuje ponadto z podmiotami 

gospodarczymi (np. z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie13) oraz naukowymi (np. Polskim 

Uniwersytetem na Obczyźnie z siedzibą w Londynie14). 

 

Warto podkreślić, że w 2021 r. Rektor powołał pełnomocnika ds. rozwoju Uczelni, którego 

zadaniem będzie analiza dotychczasowej współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-

gospodarczego i przedstawienie propozycji działań doskonalących w tym zakresie. Ponadto nadzór 

nad realizacją programu studiów w zakresie praktyk sprawuje Opiekun praktyk – nauczyciel 

akademicki ze stopniem naukowym doktora w obszarze nauk prawnych.  

                                                           

12 Strona internetowa Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie dostępna pod adresem: 

http://zpp.warszawa.pl/  
13 Uczelnia jest aktywnym członkiem Izby. Główne obszary współpracy to: prelekcje na rzecz przedsiębiorców 

w zakresie wymogów formalnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja dni 

otwartych czy pomoc prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zob.   

https://ewspa.edu.pl/spotkanie-w-prof-leszkiem-balcerowiczem/ ; https://ewspa.edu.pl/zapraszamy-na-dni-

otwarte-ewspa-w-polnocnej-izbie-gospodarczej-w-szczecinie/  
14 Współpraca w zakresie realizacji wspólnych procesów kształcenia, konsultacji w zakresie programów, 

prowadzenia badań naukowych, praktycznego wykorzystania wiedzy i nowych technologii na rzecz Polaków 

zamieszkujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz aktywności kulturalnej studentów i doktorantów. Wskazać 

ponadto należy, że w latach 2018 – 2021 obecny Rektor EWSPA – dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA 

pełnił funkcję Prorektora PUNO.   

http://zpp.warszawa.pl/
https://ewspa.edu.pl/spotkanie-w-prof-leszkiem-balcerowiczem/
https://ewspa.edu.pl/zapraszamy-na-dni-otwarte-ewspa-w-polnocnej-izbie-gospodarczej-w-szczecinie/
https://ewspa.edu.pl/zapraszamy-na-dni-otwarte-ewspa-w-polnocnej-izbie-gospodarczej-w-szczecinie/


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
107 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

 
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie uczestniczyła w programach 

międzynarodowej wymiany studenckiej w przeszłości, aktualnie jednak Uczelnia nie jest już aktywna  

w tym obszarze,  ponieważ studenci, ze względu na swoje zobowiązania zawodowe nie wykazują 

zainteresowania długoterminowymi wyjazdami za granicę, co wynika z badań prowadzonych przez 

Uczelnię w formie ankiet. Ze względu na fakt, iż Uczelnia prowadzi kształcenie wyłącznie na studiach 

niestacjonarnych, średnia wieku studentów EWSPA jest nieco wyższa niż w przypadku studentów 

podejmujących studia w trybie stacjonarnym. Studenci EWSPA to w dużej mierze osoby pracujące i 

posiadające zobowiązania rodzinne, a więc mniej mobilne niż młodsi studenci.  

 

Przekłada się to również na strukturę wyborów dokonywanych w obszarze zajęć 

monograficznych (fakultatywnych). W kolejnych latach akademickich uruchamiane są zajęcia z 

przedmiotów fakultatywnych przypisanych do modułów o charakterze praktycznym (np. Moduł VII - 

Warsztaty prawnicze, Moduł VI – Prawo cywilne procesowe), a zainteresowanie zajęciami w językach 

obcych, które były przewidziane w ofercie programu studiów okazało się na tyle znikome,  że na 

etapach zmian programowych zrezygnowano z tworzenia tego typu  modułów (w okresie, w którym 

takie zajęcia były dostępne do wyboru, decydowały się na nie pojedyncze osoby, co w praktyce 

uniemożliwiało ich uruchomienie). W przypadku wystąpienia takiego zapotrzebowania w przyszłości 

istnieje możliwość utworzenia modułu składającego się z przedmiotów fakultatywnych wykładanych 

w języku obcym.  

 

Mniejsza aktywność w tym obszarze wynika także ze specyfiki programu studiów 

prawniczych odnoszącego się przecież głównie do prawa polskiego. Uczelnia przeprowadza cykliczne 

ankiety wśród swoich studentów m.in. dotyczące wykładanych treści programowych – nie wyrażają 

oni zainteresowania tymi formami aktywności akademickiej. 

 

Podkreślić jednak należy, że Uczelnia nie rezygnuje w całości z zajęć i aktywności 

wymagających od studentów konieczności komunikacji w języku innym niż polski. Studenci kierunku 

Prawo realizują program przewidujący naukę języka obcego (Lektorat j. angielskiego) w wymiarze 

120 godzin, któremu przypisano 10 punktów ECTS. Zajęcia są realizowane przez cztery semestry 

programowe studiów, a rozpoczynają się od testu rozpoziomującego, na podstawie którego 

przydzielani są do grup o różnym stopniu zaawansowania, począwszy od poziomu A1 do B2. W toku 

nauki studenci zdobywają przyrost kompetencji językowych zgodnie z normą Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Dzięki intensywnej nauce języka obcego ze szczególnym 

nastawieniem na naukę języka prawniczego, studenci otrzymują przygotowanie niezbędne do 

swobodnej komunikacji, a także do przygotowania prostych pism procesowych i umów w języku 

obcym przewidzianym w programie studiów. 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o przygotowany przez Kierownika Studium 

Języków Obcych (p. mgr Grażynę Błaszczyk) podręcznik do nauki prawniczego języka angielskiego 

(G. Błaszczyk, V. Ptasińska, English for Polish Lawyers, Warszawa 2011) Podręcznik oraz 

komplementarny kurs elearningowy prawniczego języka angielskiego, stanowią kompleksowy system 

skutecznej nauki języka, który z powodzeniem może zostać wdrożony na innych uczelniach w kraju.  

 

Interaktywny kurs przygotowany jest w oparciu o nowatorskie autorskie metody nauczania 

opierające się na rozwiązywaniu zadań wspomagających rozwój umiejętności językowych, pracę z 

materiałami źródłowymi, tłumaczeniu fragmentów kodeksów, sporządzaniu prostych pism 

procesowych, umów, listów formalnych, a także symulacjach rozpraw sądowych, symulacjach 

rozmów klient – adwokat. W takcie zajęć dokonywana jest także analiza kazusów15. Zadania te 

następnie weryfikowane są przez wykładowcę.  

                                                           

15 Przykładowa sprawa: Liebeck v. McDonald's Restaurants Case (sprawa kobiety poparzonej kawą).  
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LEKTORAT JĘZYKA ANGIESLKIEGO 

  

Zajęcia z angielskiego w systemie distance prowadzone są na dwóch poziomach na platformie moodle. Na 

początku kursu odbywa się test rozpoziomowujący i w zależności od jego wyniku studenci 

przyporządkowywani są do grupy 1 (poziom B1/B2) lub grupy 2 (poziom B2/C1). Studenci pracują 

samodzielnie na podstawie materiałów zamieszczonych na platformie lub wskazanych do pobrania z Internetu. 

Grupa 1 

(poziom B1/B2) 

Grupa 2 

(poziom B2/C1) 

Semestr I 

System sądowniczy w Anglii i Walii – wykład. Po 

usłyszeniu wykładu studenci wykonują ćwiczenia 

utrwalające słownictwo związane z sądami: 

uzupełniają luki w diagramach, wykonują ćwiczenia 

jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Po obejrzeniu 

filmu z youtube „In the Magistrate Court” opisują sąd 

w formie eseju. 

2. Przestępstwa i przestępcy. Po zapoznaniu się z tym 

nazewnictwem, studenci mają za zadanie opisywanie 

sytuacji, w których doszło do przestępstwa, 

zgadywanie co to za przestępstwo, znajdowanie 

błędów w definicji przestępstwa i przestępcy. Po 

utrwaleniu tego słownictwa studenci piszą esej na 

temat rozprawy sądowej. 

 

1. System sądowniczy w Anglii i Walii – wykład. Po 

usłyszeniu wykładu studenci wykonują ćwiczenia 

utrwalające słownictwo związane z sądami: 

uzupełniają luki w diagramach, wykonują ćwiczenia 

jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Po obejrzeniu 

filmu z youtube „In the Magistrate Court” opisują sąd 

w formie eseju. 

2. Przestępstwa i przestępcy. Po zapoznaniu się z tym 

nazewnictwem, studenci mają za zadanie opisywanie 

sytuacji, w których doszło do przestępstwa, 

zgadywanie co to za przestępstwo, znajdowanie 

błędów w definicji przestępstwa i przestępcy. 

3. Po przerobieniu tego słownictwa studenci 

otrzymują scenariusz opisujący przestępstwo. Po 

zapoznaniu się z nim przygotowują się do odegrania 

roli obrońcy lub oskarżyciela i przedstawiają swoje 

mowy końcowe na żywo za pośrednictwem 

komunikatora internetowego. Lektor omawia błędy, 

które zostały popełnione w trakcie prezentacji i ocenia 

prace studentów. 

 

Semestr II 

1. Na podstawie materiałów z Internetu studenci 

opisują zawody prawnicze. Po zapoznaniu się z 

odpowiednimi rozdziałami z książki Pawła 

Lewandowskiego „Angielski od podstaw. Prawo” 

piszą eseje na temat swoich planów zawodowych i 

opisują system sądowniczy w Anglii. 

 

1. Studenci przerabiają rozdział „Prawo pracy” z 

podręcznika „English for Polish Lawyers” autorstwa 

Grażyny Błaszczyk i Violetty Ptasińskiej, a następnie 

wykonują ćwiczenia utrwalające słownictwo w nim 

zawarte: uzupełniają umowy o pracę brakującymi 

słowami, tłumaczą fragmenty umowy o pracę i podają 

nazwy klauzul w niej zawartych; tłumaczą artykuły z 

gazet dotyczące dyskryminacji pracowników i 

tłumaczą fragmenty kodeksu pracy. Studenci piszą 

eseje na temat „Możliwości zatrudnienia młodych 

ludzi w Polsce” oraz „Czy otwarte granice ułatwiły 

rozwiązanie problemu bezrobocia w naszym kraju?”. 

 

Semestr III 

1. Na podstawie podręcznika Catherine Mason i 

Rosemary Atkins „The Lawyer’s English Language 

Coursebook” rozdziału Prawo bankowe studenci 

wykonują ćwiczenia z tym związane (typu T/F, 

uzupełnianie luk, ćwiczenia jednokrotnego i 

wielokrotnego wyboru). 

2. Na podstawie podręcznika Haliny Sierockiej „Legal 

English” studenci otrzymują temat do napisania eseju: 

„Czy po rozwodzie dzieci powinny być zawsze z 

matką?”. Dostają również do tłumaczenia fragmenty 

Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

3. Na podstawie podręcznika Andrew Frost „English 

for Legal Professions” rozdział Własność 

intelektualna studenci wykonują ćwiczenia typu T/F, 

1. Studenci zapoznają się z rozdziałem Zawody 

prawnicze z podręcznika „English for Polish 

Lawyers” autorstwa Grażyny Błaszczyk i Violetty 

Ptasińskiej. Na podstawie tego materiału studenci 

wykonują ćwiczenia i piszą eseje na temat: ścieżki 

edukacyjnej prawników różnych specjalności; zakresu 

obowiązków sędziego, adwokata, radcy prawnego i 

prokuratora. Tłumaczą również zdania na podstawie 

przeczytanego tekstu.  
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uzupełnianie luk, ćwiczenia jednokrotnego I 

wielokrotnego wyboru. 

4. Na podstawie podręcznika Catherine Mason i 

Rosemary Atkins „The Lawyer’s English Language 

Coursebook” rozdziału Prawo deliktów studenci 

wykonują ćwiczenia z tym związane (typu T/F, 

uzupełnianie luk, ćwiczenia jednokrotnego i 

wielokrotnego wyboru). Na podstawie filmu z 

youtube Ms. Liebeck v McDonald’s studenci 

prezentują pisemnie kazus oraz piszą esej na temat 

różnic między prawem cywilnym i prawem deliktów. 

 

Semestr IV 

1. Na podstawie podręcznika Catherine Mason i 

Rosemary Atkins „The Lawyer’s English Language 

Coursebook” rozdziału Kontrakty studenci wykonują 

ćwiczenia z tym związane (typu T/F, uzupełnianie luk, 

ćwiczenia jednokrotnego i wielokrotnego wyboru). 

Następnie otrzymują kopie kontraktu w dwóch 

językach angielskim i polskim. Wykonują ćwiczenia 

polegające na dopasowaniu wyrażeń angielskich do 

polskich i odwrotnie. Piszą własny kontrakt na 

podstawie uzyskanych informacji. Do napisania eseje 

dotyczące kontraktów osobiście zawartych i 

przyszłości aktów elektronicznych. 

 

1. Studenci przerabiają rozdział „Prawo karne” z 

podręcznika „English for Polish Lawyers” autorstwa 

Grażyny Błaszczyk i Violetty Ptasińskiej. Następnie 

wykonują ćwiczenia polegające na znajdowaniu 

wyrazów o znaczeniu przeciwnym, uzupełnianiu luk 

w tekście i tłumaczeniu fragmentów Kodeksu 

Karnego. Do napisania eseje dotyczące kary śmierci i 

zaostrzenia przepisów prawa karnego.  

 

Po czterech semestrach odbywa się egzamin końcowy. 

Wcześniej studenci otrzymują materiały do powtórzenia. 

 

Do dodatkowych działań w obszarze umiędzynarodowienia podejmowanych przez Uczelnię, 

nie wynikających z programu studiów należą:  

 

1)  organizacja wydarzeń naukowych (konferencji, spotkań naukowych, wykładów otwartych) 

 

Konferencje międzynarodowe organizowane i współorganizowane  

przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji 
 

08-09.01.2018 Regions between Global and Local  Bruksela  

26.04.2019 Perspektywy zbliżenia Ukrainy do UE  Warszawa 

10-11.12.2020 States of emergency – national and international 

conditions 

Warszawa 

 

2)  publikacje naukowe w językach obcych – zarówno w w ramach działalności wydawnictwa i 

publikowanego przez Uczelnię czasopisma Europejski Przegląd Prawa i Stosunków 

Międzynarodowych, jak i zewnętrznej – działalności naukowej pracowników naukowych 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.  
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Wyniki badań naukowych nauczycieli akademickich Uczelni  

– publikacje międzynarodowe  
(przykładowe, wybrane) 

 

 W. Czapliński, Recognition and International Legal Personality of Non-State Actors, „Pecs Journal of 

International and European Law wersja elektroniczna dostępna na: ceere.eu/pjiel,  s.7-17;  

 W. Czapliński: The Right of Infidels to Establish Their Own State? Remarks on the Writing of Paulus 

Vladimiri and Francisco de Vitoria, [w:] Religion and International Law: Living Together, red. 

R.Uerpmann-Witzack, S.Oeter, E.Lagrange, Brill/Nijhoff 2018, s.37-58;  

 I. Rzucidło-Grochowska, The style of judicial opinion and the potential for precedent in the judicial 

decision [w:] Potential of Precedent in Statutory Legal Order, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. 

Szot, Peter Lang, Frankfurt am Main 2018;  

 R. Wieruszewski, Violence against women: policy impact and FRA’s evidence based research 

(współautor K. Sękowska – Kozłowska), w: Human Rights Law and Evidence – Based Policy, red. 

Rosemary Byrne and Han Entzinger, wydawnictwo Routledge, London – New York, 2020, ss. 172 – 

185;  

 J. J. Wiatr (red.) „New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st Century Verlag Barbara 

Budrich Opladen 2019;  

 J. J. Wiatr, Political Leadership and Democracy: Comparative Perspectives, Verlag Barbara Budrich 

Opladen, 2021;  

 Gosek P, Kotowska J, Rowińska‐Garbień E, Bartczak D, Tomlin J, Heitzman (2021) J. Longer than 

prison? A comparison of length of stay in a medium security hospital and prison for perpetrators of 

violent crimes other than homicide or attempted homicide, Crim Behav Ment Health. 2021;1–9.   

 

 

Internacjonalizacji służy także wprowadzenie na stronie internetowej Uczelni treści w języku 

angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Personel administracyjny, w tym osoby obsługujące 

dziekanaty, mają możliwość odbycia podstawowych kursów języka angielskiego umożliwiających 

komunikację z zagranicznymi studentami i wykładowcami.   
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

System wsparcia dla różnych grup studentów, w tym studentów z niepełnosprawnością  

  

System opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania efektów uczenia się jest 

elementem wspomagającym indywidualizację procesu kształcenia. Uwzględniając potrzeby różnych 

grup studentów w Uczelni istnieje możliwość odbywania studiów w trybie indywidualnej organizacji 

studiów. O ten tryb studiowania mogą ubiegać się w szczególności studenci kształcący się na więcej  

niż  jednym  kierunku  studiów,  wychowujący  dzieci,  legitymujący  się  orzeczeniem  o 

niepełnosprawności lub o złym stanie zdrowia, będący członkami sportowej kadry narodowej, oraz 

studenci, którzy z innych powodów nie mogą realizować studiów w trybie zwykłym.  

Zastosowane na kierunku  metody  kształcenia  umożliwiają  identyfikację  i  zaspokojenie  

spersonalizowanych  potrzeb studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, poprzez działania 

organizacyjne, np. dodatkowe konsultacje  oraz  zapewnienie  odpowiednich  rozwiązań  technicznych  

umożliwiających  studentom niepełnosprawnym korzystanie z infrastruktury jednostki, ale przede 

wszystkim kompleksowy dostęp zajęć dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych 

wspomagających.  

 W sierpniu 2021 r. Uczelnia powołała Pełnomocnika ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, który 

po ukończeniu cyklu szkoleń w grudniu br. rozpocznie prace ze studentami EWSPA. Kolejnym 

etapem działań ukierunkowanych na likwidację barier oraz podniesienie poziomu dostępności do 

procesu kształcenia dla osób niepełnosprawnych, które Uczelnia realizuje w ramach Projektu: 

„Uczelnia równych szans” współfinansowanego ze środków UE będzie uruchomienie Biura obsługi 

osób niepełnosprawnych ze wsparciem specjalisty od technologii wspierającej oraz asystenta 

dydaktycznego. 

Projekt przewiduje również uzupełnienie oraz adaptację materiałów dydaktycznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – stworzenie, obok istniejącej bazy wykładów audiowizualnych, cyklu 

dodatkowych szkoleń o tematyce pogłębiającej wiedzę pozyskiwaną w procesie kształcenia o 

specjalistyczne zagadnienia, nieobjęte programem studiów lub kursy wspomagające. 

Niezależnie od Projektu: Uczelnia równych szans, EWSPA oferuje  studentom  niepełnosprawnym 

możliwość skorzystania z:  

1)  konsultacji związanych z poszukiwaniem pracy, rynkiem pracy itp.;  

2)  adaptacji materiałów egzaminacyjnych (druk powiększony);  

3) wydłużenia czasu trwania egzaminu - decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy  - w wymiarze 

50% lub w skrajnych przypadkach 100% (dotyczy studenta z całkowitym upośledzeniem czynności 

ruchowych – zaburzenia neuromotoryczne); 

4)  indywidualnej organizacji studiów;  

5)  całościowego  lub  częściowego  zwolnienia  z  obowiązku  uczestnictwa  w  zajęciach  –  w  takim 

przypadku właściwy Dziekan ustala i określa warunki zaliczenia zajęć dydaktycznych;  

6)  korzystania z innowacyjnej platformy e-learningowej.  

  

Dodatkowo, począwszy od grudnia br. pracownicy  dydaktyczni oraz administracyjni Uczelni  będą 

mieli możliwość wzięcia  udziału  w cyklu bezpłatnych szkoleń podnoszących poziom ich wiedzy o 

niepełnosprawności i świadomość problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne: 

1)  Edukacja włączająca;  

2)  Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego;  
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3)  Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami;  

4)  Technologie wspierające edukację osób niepełnosprawnych;  

5)  Wrażliwość na niepełnosprawność;  

6)  Jak uczyć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności;  

7)  Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących;  

8)  Projektowanie uniwersalne;  

9)  Funkcjonowanie osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.  

  

Wszystkie powyższe działania zmierzają do tego, aby stworzyć w Uczelni środowisko    przyjazne  i  

dostępne  dla  osób  niepełnosprawnych lub wykluczonych oraz  zwiększyć  dostępność uczelni 

wyższych dla osób z niepełnosprawnościami, a w konsekwencji poprawić ich udział w kształceniu  na 

tym poziomie.  

 Uczelnia zapewnia także wsparcie dla kobiet wychowujących lub spodziewających się dziecka. W 

szczególności należy tutaj wskazać takie formy wsparcia jak: indywidualna organizacja studiów, urlop 

dziekański, studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, system stypendiów, 

zapomoga oraz kącik dla mam karmiących.   

 

Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się  

 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie wspiera studentów w procesie 

uczenia się na różnych płaszczyznach.  Jak już wcześniej wspomniano Uczelnia umożliwia odbywanie 

studiów w trybie indywidualnej organizacji  studiów,  czy też indywidualnego toku studiów. Studenci 

otrzymują wsparcie zarówno na poziomie finansowym, jak również merytorycznym w ramach m.in. 

indywidualnej opieki sprawowanej przez kadrę dydaktyczną lub w ramach zajęć tutorskich. 

Wsparcie finansowe: 

Studenci EWSPA mogą aplikować o: 

1)  Stypendium socjalne;  

2)  Stypendium dla osób niepełnosprawnych;  

3)  Stypendium Rektora;  

4)   Zapomogę, 

5) Rozłożenie należnych płatności m.in.: z tytułu czesnego na raty bardziej dogodne niż te 

przewidziane w Regulaminie opłat za studia, prolongatę terminów płatności, czy wreszcie możliwość 

wykonania prac zleconych na rzecz Uczelni w ramach uregulowania zaległych płatności. 

Wszelkie informacje odnośnie systemu pomocy stypendialnej studenci mogą otrzymać bezpośrednio 

w Dziale Księgowości Uczelni lub drogą mailową, ale głównym źródłem wiedzy na ten temat jest 

przede wszystkim strona internetowa, na której opublikowano regulamin, terminy i harmonogram 

składania wniosków,  wykaz wymaganych dokumentów oraz druki wzorów wniosków o stypendium.  

W EWSPA od ponad 10 lat funkcjonuje program pomocy dla studentów, którzy czasowo utracili 

płynność finansową i nie są w stanie uregulować opłat z tytułu czesnego. Uczelnia stwarza możliwość 

odpracowania zadłużenia i kontynuacji nauki umożliwiając tym samym studentom osiągnięcie 

końcowych efektów uczenia się.  
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2.Wsparcie merytoryczne 

EWSPA zapewnia wszystkim studentom kierunku Prawo dostęp do kadry dydaktycznej poza 

zaplanowanymi zajęciami programowymi. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do wyznaczania 

terminów dyżurów i konsultacji, o których studenci są informowani na zajęciach, drogą mailową oraz 

na platformie e-learningowej Uczelni. Ze względu na fakt, iż studenci EWSPA studiują w trybie 

niestacjonarnym, terminy konsultacji dostosowane są do ich potrzeb, jako osób w większości już  

pracujących, a dydaktycy często pozostają jeszcze w kontakcie indywidualnym z wybranymi 

studentami, także poza czasem wyznaczonych konsultacji, szczególnie w ramach zajęć z seminarium i 

proseminarium magisterskiego. 

Niebagatelną rolę w zakresie  wspierania studentów w procesie osiągania efektów uczenia się 

odgrywa również system zajęć tutorskich, który jednocześnie stanowi uzupełnienie praktyk 

studenckich realizowanych w instytucjach zewnętrznych. Zajęcia tutorskie prowadzone są przez 

prawników praktyków w wymiarze 50 godzin akademickich. Ich celem jest  nabycie przez studentów 

praktycznych umiejętności i dyspozycji stosowania prawa w konkretnych sprawach generujących 

określone konflikty interesów podmiotów prawa publicznego oraz prywatnego. Tym samym zajęcia 

tutorskie również stanowią praktyczną metodę weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, zdobywanych w toku zajęć wykładowych i ćwiczeniowych. Rolą tutora jest 

zdiagnozowanie ewentualnych problemów poznawczych i percepcyjnych studentów w danej materii 

prawa i uzupełnienie abstrakcyjnej wiedzy teoretycznej o jej praktyczne zastosowanie. Powyższe 

zajęcia nie tylko wspierają studentów w procesie przygotowania do wejścia na trudny rynek pracy, ale 

również stanowią formę niejako dodatkowych konsultacji do tematyki wykładów przewidzianych 

programem studiów.  

Podobną formę wsparcia stanowi system indywidualnej opieki merytorycznej, z której korzystają już 

tylko studenci zainteresowani. Opiekę tę na różnych poziomach edukacji sprawują wybrani 

pracownicy dydaktyczni EWSPA, którzy pełnią rolę mentorów i tutorów w innym, niż w ramach zajęć 

tutorskich, kontekście. Opiekun merytoryczny ma być przewodnikiem studenta w jego procesie 

kształcenia, wspomagać go w sprawach organizacyjnych i proceduralnych, ale przede wszystkim w 

sprawach związanych z metodologią uczenia się i przygotowywania do zajęć dydaktycznych oraz 

egzaminów, na przykład poprzez wskazanie dodatkowej literatury. Opiekun merytoryczny diagnozuje 

również  problemy studenta związane np. z niemożnością zaliczenia danego przedmiotu i wskazuje 

możliwe formy modyfikacji sposobu uczenia się, co w praktyce oznacza również dodatkowe 

konsultacje dotyczące problematycznych i niezrozumiałych dla studenta  treści wykładów. Opiekun 

merytoryczny pomaga w wyborze ścieżki specjalizacyjnej kształcenia, tj. wykładów fakultatywnych 

adekwatnie do zainteresowań studenta. 

 

Istotnym elementem wsparcia dydaktycznego jest  nowoczesna baza dydaktyczna (aule, sale 

ćwiczeniowe oraz specjalistyczne pracownie) w budynku Vizja Park, w którym Uczelnia funkcjonuje 

od 2019 roku. Studenci mogą korzystać z profesjonalnie przygotowanego  zaplecza  oraz  sprzętu,  

który  jest  niezbędny  do  prawidłowego  przebiegu  procesu kształcenia.  

 

 

Wsparcie studentów w zakresie prowadzenia działalności naukowej oraz publikowania lub 

prezentacji jej wyników, jak również w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji 

naukowej. 

Przygotowanie studentów EWSPA do prowadzenia działalności naukowej jest spójne z zakładanymi 

w programie studiów na kierunku Prawo efektami uczenia się i charakterystyką sylwetki absolwenta, 

dlatego też Uczelnia wspiera studentów w tym zakresie przede wszystkich w ramach kół naukowych, 

poprzez finansowanie konferencji, spotkań naukowych i warsztatów inicjowanych przez studentów 

lub organizowanych przez katedry dla studentów, czy wreszcie dając im możliwość publikacji na 

łamach periodyku EWSPA „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”. 
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Wymiernym wskaźnikiem tego wsparcia jest fakt zatrudniania przez Uczelnię absolwentów, którzy 

dziś prowadzą zajęcia dydaktyczne, a jednocześnie zajmują się działalnością naukową: 

Dr Robert Siwik, dr Małgorzata Urban – Theocharakis, dr hab. Michał Kowalski (zatrudnienie w 

EWSPA w latach 2010 - 2019), czy wreszcie doktoranci: mgr Jakub Spurek, mgr Wojciech Maciołek i 

mgr Jan Hambura. 

Studenci EWSPA, począwszy od I roku studiów mogą realizować swoją aktywność naukową w 6 

kołach naukowych: 

- Prawa prywatnego EWSPA; 

- Prawa międzynarodowego EWSPA; 

- Prawa karnego EWSPA; 

- Prawa handlowego i gospodarczego EWSPA; 

- Teorii i filozofii prawa EWSPA; 

- Prawa nowych technologii EWSPA. 

 

Studenci inspirowani przez Opiekunów Naukowych kół inicjują konferencje, spotkania naukowe lub 

warsztaty z udziałem kadry naukowej EWSPA oraz prelegentów spoza Uczelni, wykazując się pod 

tym względem bardzo dużą aktywnością nawet w dobie pandemii. Tylko w roku 2021 Koło Prawa 

Prywatnego EWSPA zorganizowało 6 spotkań/warsztatów naukowych w formie webinariów, które 

dotyczyły m.in.:  

1) Mediacji jako formy dialogu w stosowaniu prawa – 19 marca 2021 r. 

2) RODO – 23 marzec 2021 r 

3) Metodyki pisania pozwów – dnia 6 maja 2021 r. 

4) Turystycznego vouchera covidowego – 30 czerwiec 2021 r. 

5) Praw i obowiązków właścicieli zwierząt – 2 lipiec 2021 r. 

Od wielu lat bardzo aktywne w tym względzie jest również Koło Prawa Międzynarodowego EWSPA, 

które na swoim koncie ma organizację konferencji międzyuczelnianych – krajowych i 

międzynarodowych, w tym m.in.: 

1) Konferencji międzynarodowej pt.: „States of emergency - national and international conditions” – 

10-11 grudnia 2020 r., organizowanej przy współpracy z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa 

Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej 

szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie 

2) Konferencji międzywydziałowej: „Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe - perspektywa 

stulecia” 8-9 wrzesień 2018 r. w Brukseli 

3) Konferencji ogólnopolskiej: „Prawne aspekty przekraczania granic wewnętrznych Unii 

Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo” – 17 marzec 2016 r. 

4) Konferencji ogólnopolskiej: „Społeczeństwo- szanse i zagrożenia” – 15 marzec 2018 r., w której w 

wystąpili prelegenci reprezentujący następujące Uczelnie: Akademię Sztuki Wojennej, Szkołę Główną 

Służby pożarniczej, Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademię 

Wychowania Fizycznego w Warszawie.  

oraz udział w: 

Ogólnopolskiej Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej online, pt. „Współczesny wymiar 

zarządzania kryzysowego w świecie zagrożeń informacyjnych” -  14 kwietnia 2021 r. organizowanej 

przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa 

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej 
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Wymiaru Sprawiedliwości. Podczas tej konferencji studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Prawa 

Międzynarodowego EWSPA wygłosili 2 prelekcje. 

 

Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA w dniu 26 maja 2021 r. zorganizowało warsztaty pt.: "Mamy 

Cię - uprawnienia adwokata w przypadku zatrzymania". 

 

Inicjatorami organizacji konferencji dla i z udziałem studentów EWSPA są również katedry Uczelni. 

W celu aktywizacji studenckiej działalności naukowej w dobie pandemii dr Małgorzata Urban – 

Theocharakis wystąpiła z inicjatywą realizacji konferencji, w której prelegentami byli studenci 

Uczelni wyłonieni w drodze  konkursu. Konferencja pt.: „Cyfryzacja życia gospodarczego, a stan 

polskiego prawa – szanse, wyzwania” odbyła się w dniu 26 kwietnia 2021 r.  

Kolejnym elementem potwierdzającym wsparcie przez Uczelnię studentów w zakresie prowadzenia 

działalności naukowej są spotkania naukowe organizowane przez kadrę dydaktyczną EWSPA, w 

ramach których poruszana jest problematyka specjalizacyjna  głównych dziedzin prawa, jako impuls 

do dyskusji i inspiracja tematów do dalszej analizy w ramach badań naukowych. 

Zestawienie planowanych Spotkań Naukowych w najbliższym semestrze: 

1) 26 października br. „Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w pracy prawnika" – 

prowadząca dr M. Dziedzic; 

2) 25 listopada br. „Warsztat badacza - metodyka prowadzenia badań naukowych w naukach 

prawnych” – prowadząca: dr I. Rzucidło; 

3) 16 grudnia br. „Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze" – prowadząca:   

dr hab. B. Bajor 

4) 17 marca 2022 r. „Środki zapobiegawcze w procesie karnym" -  prowadzący: dr A. Ważny 

 

Studenci oraz absolwenci EWSPA mają oczywistą możliwość udziału we wszystkich konferencjach 

ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych przez Uczelnię i praktycznie każda z nich 

przewiduje przynajmniej jeden referat wygłaszany przez wyłonionego w drodze konkursu lub 

wskazanego przez pracownika naukowego Uczelni studenta. Szczegółowy wykaz takich konferencji ze 

wskazaniem udziału studentów Uczelni obrazuje Zestawienie Konferencji, Spotkań Naukowych oraz 

Warsztatów prezentowane w opisie do Kryterium 1. Raportu na stronach: 18 – 48. 

 

EWSPA przy współpracy z Założycielem – Zrzeszeniem Prawników Polskich Oddział w Warszawie 

organizuje cykliczne spotkania naukowe w ramach Law Center Club, których ideą jest integracja 

środowiska prawniczego: Teoretyków prawa reprezentujących kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA z 

Praktykami prawa: sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, etc.  

W spotkaniach licznie uczestniczą studenci oraz absolwenci EWSPA. Mają one stworzyć platformę do 

dyskursu prawnego i prawniczego oraz impuls do wymiany doświadczeń i opinii, szczególnie 

odnośnie aktualnych nowelizacji aktów  prawnych. Wreszcie intencją organizacji spotkań naukowych 

w ramach LCC jest zaaranżowanie możliwości pozyskania nowych znajomości i kontaktów 

zawodowych. 

Law Center Club jest inicjatywą na wzór działających tego rodzaju podmiotów w uczelniach 

zachodnich; to wspólne seminaria o tematyce prawnej, ale i miejsce promocji studentów oraz 

absolwentów Uczelni. Powyższe stanowi przede wszystkim formę wsparcia studentów i absolwentów 

w procesie wchodzenia na rynek pracy, ale też inspirację  do działalności naukowej. 

Szczegółowy wykaz spotkań w ramach Law Center Club obrazuje Zestawienie Konferencji, Spotkań 

Naukowych oraz Warsztatów prezentowane w opisie do Kryterium 1. Raportu na stronach: 18 – 48. 
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Studenci mają możliwość prezentacji wyników swoich badań naukowych podczas konferencji, 

spotkań naukowych oraz innych, wskazanych powyżej inicjatyw Uczelni w tym zakresie, a ponadto 

EWSPA chętnie publikuje dorobek naukowy studentów m.in.: w  „Europejskim Przeglądzie Prawa i 

Stosunków Międzynarodowych”. Studenci EWSPA bywają również współautorami artykułów 

publikowanych w periodyku Uczelni przez jej kadrę naukowo-dydaktyczną. 

Z materiałów konferencji organizowanej w 2018 r. przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 

pt.: „ŁAD MIĘDZYNARODOWY I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - Perspektywa 100-lecia”, 

w ramach wydawnictwa EWSPA została wydana monografia pokonferencyjna, pod redakcją naukową 

dr (obecnie dr hab.) Michała Kowalskiego i mgr (obecnie dr) Urszuli Staśkiewicz. 

W październiku 2020 r. Wydawnictwo TWO, znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych 

MEiN opublikuje monografię wieloautorską zawierającą publikacje pokonferencyjne organizowanej 

również przez Koło Naukowe  Prawa Międzynarodowego EWSPA  konferencji z 2020 r. pt. „States of 

emergency - national and international conditions” Publikacja jest finansowana przez EWSPA. 

 

Wsparcie studentów we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

Wsparcie studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy to główne zadanie Akademickiego Biura 

Karier EWSPA, które oferuje: 

1) pomoc w wyborze właściwej ścieżki kariery zawodowej oraz  zdobyciu odpowiednich 

kwalifikacji i doświadczeń zawodowych na etapie wyboru instytucji, w której student może 

odbywać praktykę; 

2) pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu do procesu 

rekrutacyjnego; 

3) pomoc w zakresie prezentacji aktualnych ofert pracy lub dodatkowych szkoleń. 

Akademickie Biuro Karier EWSPA jest również inicjatorem i organizatorem szkoleń z zakresu 

doskonalenia  umiejętności niezbędnych na etapie poszukiwania zatrudnienia lub w pracy zawodowej. 

Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Biura Karier publikowane są również linki do ciekawych 

artykułów, ofert, informacje o planowanych Targach Pracy lub innych wydarzeniach ważnych dla 

studentów planujących swoją karierę zawodową. 

W odniesieniu do studentów prawa zainteresowanych kontynuacją edukacji w ramach aplikacji 

prawniczych Uczelnia organizuje warsztaty przygotowujące do egzaminów wstępnych na aplikacje 

korporacyjne, w ramach których studenci m.in.: rozwiązują przykładowe zadania egzaminacyjne. 

Najbliższe warsztaty zostały zaplanowane w październiku br. 

 

System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 

naukowej; sposoby wsparcia studentów wybitnych. 

Jednym ze środków służących zwiększaniu motywacji studenta do osiągania lepszych wyników w 

nauce jest  w sposób oczywisty możliwość otrzymywania stypendium Rektora, które przyznawane jest 

za wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,3, jak również  za  dodatkowe  osiągnięcia:  naukowe,  

artystyczne  i  sportowe.   

Jak już wspomniano w części raportu odnoszącej się do wsparcia w zakresie działalności naukowej, 

Uczelnia dodatkowo: 

1) organizuje konkursy, w wyniku których prace najlepszych studentów są przez nich 

prezentowane podczas konferencji, co stwarza im możliwość zaistnienia na forum publicznym 

- w środowisku prawniczym nie związanym z uczelnią; 

2) promuje swoich wybitnych studentów i absolwentów poprzez stwarzanie możliwości 

prezentowania wyników ich pracy naukowej i osiągnięć na łamach uczelnianego periodyku. 
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Studentom wybitnym, którzy po zakończeniu procesu kształcenia decydują się na studia doktoranckie, 

Uczelnia proponuje możliwość zatrudnienia lub współpracy w zakresie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych praktycznych - ćwiczeń lub warsztatowych. 

 

Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków  zgłaszanych przez studenta 

Studenci  mają  możliwość  wnoszenia  skarg  i  wniosków,  zgodnie  z  procedurą  regulowaną 

zarządzeniem Rektora EWSPA nr 01/03/2016 z dnia 17 marca 2016 roku. Procedura ta określa zasady  

przyjmowania  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków  składanych  przez  studentów,  słuchaczy studiów  

podyplomowych,  pracowników  dydaktycznych,  administracyjnych  oraz  innych  osób związanych z 

Uczelnią.  

Przedmiotem  skargi  może  być  w  szczególności  zaniedbanie  albo  nienależyte  wykonywanie  

zadań przez organy lub pracowników uczelni, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a 

także przewlekłe bądź nadmiernie sformalizowane załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą 

być w szczególności  sprawy  poprawy  organizacji  uczelni,  doskonalenia  jakości  kształcenia  w  

uczelni, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 

własności - w tym intelektualnej, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności akademickiej uczelni. 

Skargi i wnioski mogą  być  składane  pisemnie  oraz  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  a  

także  ustnie  do protokołu.  Skargi  i  wnioski  można złożyć w Biurze Rektora, w  Dziekanacie  w 

dniach i godzinach przyjmowania interesantów lub pracy powyższych komórek organizacyjnych. 

Studenci mogą składać  skargi  lub  sygnalizować  sytuacje  konfliktowe  Dziekanowi osobiście, a 

także za pośrednictwem  starosty  grupy  lub  przedstawiciela Samorządu Studenckiego.  

Po zarejestrowaniu skargi lub wniosku, organ lub osoba, której zlecono  rozpatrzenie  skargi  lub  

wniosku  podejmuje  niezbędne  kroki  w  celu  ich  rozpoznania  i wyjaśnienia. O sposobie 

załatwienia skargi lub wniosku należy zawiadomić osobę, która je wniosła.  

Organami lub Kierownikami odpowiedzialnymi  za  rozpatrywanie  skarg  i  wniosków  jest:   

1) Dziekan  –  w  przypadku  skarg  i  wniosków  dotyczących  spraw  z  zakresu  dydaktyki  i  

organizacji studiów  wyższych  oraz  dotyczących  studentów; 

2) Dyrektor  Centrum  Studiów  Podyplomowych  -  w przypadku  skarg  i  wniosków  

dotyczących  spraw  z  zakresu  dydaktyki  i  organizacji  studiów podyplomowych oraz 

dotyczących słuchaczy studiów podyplomowych; 

3) Kanclerz – w przypadku skarg i wniosków dotyczących spraw administracyjnych i organizacji 

administracji; 

4) Rektor – w pozostałych sprawach,  a  także  w  sprawach  dotyczących  wskazanych wyżej 

organów lub kierowników jednostek oraz w sprawach odwołań od rozstrzygnięć, podjętych 

przez  te  osoby.   

 

Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów. 

Obsługa administracyjna studentów oraz ich procesu kształcenia jest bardzo ważnym elementem 

funkcjonowaniu Uczelni i kształtowania EWSPA jako instytucji przyjaznej wobec studentów, otwartej 

na ich potrzeby oraz elastycznie reagującej w sytuacjach problematycznych. 

Kluczową rolę w tym zakresie pełnią dwa Dziekanaty: jeden związany z obsługą studentów 

realizujących kształcenie w formule standardowej, drugi zajmujący się studentami, którzy 

zdecydowali się na wybór opcji studiów w formule distance learning, tj. prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

Pracownicy Dziekanatów w  szczególności  odpowiedzialni  są  za  bieżącą  obsługę  toku studiów, 

dokumentowanie ich przebiegu, tworzenie i modyfikowanie planów zajęć, prowadzenie zapisów na  

seminaria,  organizację  egzaminów  dyplomowych,  ale przede wszystkim też odgrywają znaczącą 

rolę w procesie  komunikacji Uczelni ze studentami. 
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Za  realizację  praktyk zawodowych odpowiedzialny jest Opiekun Praktyk, a w zakresie  pomocy  

materialnej  oraz  stypendiów  studenci obsługiwani są przez Dział Księgowości EWSPA, który 

ponadto prowadzi rozliczenia płatności studentów związanych z procesem kształcenia. Wnioski 

dotyczące niemożności wniesienia opłat w przewidzianych terminach lub braku możliwości 

wniesienia ich w ogóle z powodu czasowo trudnej sytuacji finansowej studentów rozpatruje Kanclerz 

Uczelni. 

Pomoc w procesie wchodzenia na rynek pracy oferuje studentom Akademickie Biuro Karier EWSPA. 

Sprawami  studenckimi w zakresie realizacji toku studiów, w tym w szczególności wnioskami o 

powtarzanie przedmiotów, semestru, udzielenie urlopu dziekańskiego, wznowienie studiów zajmuje  

się Dziekan Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie. Jego zadaniem jest również wsparcie 

konsultacyjne  i  podejmowanie  interwencji  w  indywidualnych  sprawach  studentów.   

Wsparcie studentów w obszarze obsługi technologii informacyjno – edukacyjnej, w tym przede 

wszystkim platformy e-learningowej EWSPA zabezpieczają pracownicy Działu IT. 

W związku z realizacją projektu: „Uczelnia równych szans  - Europejska Wyższa Szkołą Prawa i 

Administracji” w grudniu br. pracę rozpocznie Pełnomocnik Rektora ds. osób z 

niepełnosprawnościami oraz Biuro obsługi osób niepełnosprawnych, a w nim specjalista od 

technologii wspierającej oraz asystent dydaktyczny. 

Dostrzegając  istotną  rolę  obsługi  administracyjnej  w  sprawnym  realizowaniu  procesu kształcenia 

na kierunku Prawo, Władze Uczelni podejmują działania mające na celu rozwój i motywowanie  

pracowników  administracyjnych,  w  szczególności  poprzez  liczne  szkolenia  i  kursy  z zakresu m. 

in.:  

1)  podnoszenia  kompetencji  z obszaru kreatywnego rozwiązywania problemów, lepszego 

rozumienia siebie, pracy w zespole;  

2)   podnoszenia wiedzy, kompetencji i świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych, w tym na  

temat  obecności  w Uczelni studentów  z  niepełnosprawnością; 

3) podnoszenia kompetencji zarządczych oraz związanych z organizacją pracy.  

  

Działania  informacyjne i edukacyjne dotyczące  bezpieczeństwa  studentów  oraz  

przeciwdziałania  dyskryminacji  i przemocy.  

 W zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w Uczelni funkcjonuje 

procedura  antydyskryminacyjna,  wprowadzona  zarządzeniem  nr  02/03/2016 Rektora EWSPA  z  

dnia  17 marca 2016 roku,  która  określa  zasady  oraz  sposób  postępowania  w  procesie 

przeciwdziałania  zjawiskom  dyskryminacji,  molestowania,  molestowania  seksualnego  i  

mobbingu.  

Zgodnie  z  powyższą  procedurą  Uczelnia  zobowiązana  jest  podejmować  wszelkie  dozwolone 

przepisami prawa działania polegające w szczególności na:   

1)  promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw i zachowań w 

relacjach między pracownikami;   

2)  upowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji, molestowania, molestowania 

seksualnego i  mobbingu,  metod  zapobiegania  ich  występowaniu  oraz  konsekwencji wystąpienia;   

3)  monitorowaniu problematyki dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego i mobbingu 

oraz 

4) stosowaniu procedur antymobbingowych w praktyce.  

W  celu  przeciwdziałania  wszelkim  zjawiskom  dyskryminacji,  molestowania,  molestowania 

seksualnego, mobbingu i ich skutkom Rektor powołał Rzecznika EWSPA ds. Przeciwdziałania  

Dyskryminacji, którego  zadaniem  jest  wsparcie  oraz  pomoc  członkom  społeczności  akademickiej   
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we wszelkich sytuacjach, które noszą znamiona  dyskryminacji,  molestowania,  molestowania  

seksualnego  i  mobbingu  na  terenie  Uczelni.  

Osoba, która  uznała,  że  została  poddana  dyskryminacji,  molestowaniu,  molestowaniu  

seksualnemu  bądź mobbingowi  oraz  jest  lub  była  świadkiem  takich  działań,  powinna  zgłosić  

ten  fakt  pisemnie  do Rektora, w formie skargi. Rektor w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 

skargi o dyskryminację, molestowanie, molestowanie seksualne lub mobbing przekazuje sprawę do 

Rzecznika, który ustala stan faktyczny i ocenia, czy doszło do wskazanego zdarzenia. Rozpatrywanie 

spraw przez Rzecznika odbywa się  z  zachowaniem  zasad:  bezzwłoczności,  poufności  oraz  

bezstronności.  Postępowanie  kończy się wydaniem opinii wraz z uzasadnieniem, którą Rzecznik 

przekazuje w terminie 14 dni Rektorowi. Jeżeli z przedłożonej opinii i zebranych dokumentów 

wynika, że doszło do  dyskryminacji,  molestowania,  molestowania  seksualnego  lub  nierównego  

traktowania, Rektor podejmuje decyzję o przekazaniu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w 

odniesieniu do nauczycieli akademickich i studentów.  

Studenci Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie realizują w toku studiów obowiązkowe zajęcia z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto mogą uczestniczyć w zajęciach z etyki, prawa 

ochrony własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych czy z psychologii. 

Przedmioty  te  mają  na  celu  uwrażliwienie studentów  na wartości  etyczne  oraz  poszanowanie  

podmiotowości  drugiego człowieka. 

   

Współpraca z Samorządem Studentów i organizacjami studenckimi. 

Samorząd Studencki EWSPA współpracuje z władzami Uczelni na wielu płaszczyznach jej 

funkcjonowania, zgodnie z zapisami Ustawy oraz Statutu EWSPA 

Głównym  organem  Samorządu  Studenckiego  jest  URSS, czyli Uczelniana Rada Samorządu 

Studenckiego,  w  skład  którego wchodzi  obecnie  7 osób,  w  tym: 

1) Przewodniczący Samorządu Studenckiego,  będący jednocześnie Przewodniczym URSS; 

2) Zastępca Przewodniczącego; 

3) Sekretarz Samorządu; 

4) Dwóch przedstawicieli studentów Wydziału Prawa w Warszawie oraz po jednym przedstawicielu z 

Filii EWSPA w Londynie i Brukseli. 

Podstawową rolą Samorządu jest reprezentowanie studentów przed Władzami Uczelni oraz wyrażanie 

opinii społeczności akademickiej w kluczowych dla niej kwestiach związanych z realizacją procesu 

kształcenia oraz regulującymi ten proces aktami wewnątrzzakładowymi. 

Samorząd opiniuje programy i regulaminy studiów oraz kandydatury osobowe do pełnienia funkcji 

organów lub funkcji kierowniczych związanych z obsługą studentów Uczelni. Przedstawiciele 

Samorządu zasiadają w Senacie oraz w Komisji ds. Jakości kształcenia EWSPA. 

Władze Uczelni aktywnie wspierają wszelkie inicjatywy Samorządu związane z aktywnością 

kulturalną oraz naukową studentów również na poziomie finansowym. 

Samorząd uczestniczy w działaniach promocyjnych EWSPA reprezentując Uczelnię na zewnątrz. 

Dodatkowo Uczelnia, jak już wspomniano wyżej, wspiera i zachęca studentów  do  aktywnego  

udziału  w kołach  naukowych,  które mogą liczyć  na pomoc materialną i organizacyjną ze strony 

władz EWSPA w zakresie inicjowanych projektów. 

 

Monitorowanie, ocena i doskonalenie systemu wsparcia oraz motywowania studentów oraz 

kadry wspierającej proces kształcenia.  

Monitorowaniu i doskonaleniu systemu wspierania oraz motywowania studentów służą badania 

jakości prowadzone w formie ankiet wśród studentów Uczelni.  
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Studenci raz na dwa lata proszeni są o wyrażenie  opinii  odnośnie pracy  poszczególnych działów 

administracyjnych EWSPA oraz organizacji Uczelni, a przynajmniej raz w roku akademickim  

następuje studencka ocena  kadry dydaktycznej.  

Dostęp do wyników tych badań mają wszystkie osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie 

Wydziału, przede wszystkim Rektor, Dziekan, Komisja ds. Jakości Kształcenia. Władze Uczelni 

poddają analizie wyniki ankiet również podczas posiedzeń Senatu,  w  którym  uczestniczą  także 

Przedstawiciele Samorządu Studentów, po czym następuje etap podjęcia niezbędnych działań w celu 

usunięcia zaistniałych nieprawidłowości lub udoskonalenia  funkcjonowania poszczególnych  działów.   

Studenci  EWSPA w każdej chwili mogą również wnieść skargę  lub  wniosek,  zgodnie  ze  

wspomnianą  wcześniej  procedurą wnoszenia  i  rozpatrywania  skarg  i  wniosków.  

Warto zaznaczyć, iż wiele zmian, udogodnień lub modyfikacji dla Studentów dokonuje się na bieżąco 

-  na podstawie  przeprowadzanych rozmów ze studentami, pracownikami administracyjnymi, kadrą 

dydaktyczną Uczelni lub konsultacji z Samorządem, a wreszcie  w konsekwencji rozstrzyganych 

problemów lub konfliktów. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

Wszystkie  informacje  dotyczące  procesu  kształcenia,  w  tym  warunków  rekrutacji,  programu 

studiów i jego realizacji na kierunku Prawo udostępniane są do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem dwóch głównych kanałów w formie elektronicznej:  

1) na stronie  internetowej  EWSPA oraz 

2) w elektronicznym systemie obsługi toku studiów, tj. w Wirtualnym Dziekanacie (obecnie DVI, 

a od połowy października Basus) lub na platformie e-learningowej Uczelni – Moodle. 

Na stronie internetowej EWSPA zamieszczane  są  na  bieżąco  aktualizowane  informacje  dla 

kandydatów, studentów, pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych,  w tym m. in. warunki i tryb 

rekrutacji, zasady  rekrutacji,  informator  dla  kandydatów na studia, informacje dotyczące Wydziału, 

informacje dla  studentów  dotyczące  procedur  i  terminów  objętych  tokiem  studiów  (organizacja  

roku akademickiego,  aktualne  harmonogramy  zajęć  semestralnych  i  zjazdowych,  terminy  

egzaminów, informacje dotyczące procesu dyplomowania, praktyk, ogłoszenia, zmiany w 

harmonogramach zajęć).  

Na stronie internetowej w zakładce BIP – Akty prawne znajdują się dokumenty związane z 

organizacją Uczelni (Statut) oraz organizacją procesu studiów, w tym m.in.:, regulaminy: studiów, 

praktyk, systemu pomocy stypendialnej oraz dokumenty wewnątrzzakładowe – zarządzenia organów 

statutowych Uczelni.  

Przykładowe zakładki na stronie internetowej EWSPA:  

1) Rekrutacja/Oferta – Studia  magisterskie– Prawo 

w tej części znajdują się między innymi: informacje o kierunku i założeniach programowych, plan 

studiów, informacja o modułach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, odnośnie opłat za 

studia i o warunkach i zasadach rekrutacji; W ofercie ponadto – informacja o szkoleniach i studiach 

podyplomowych 

2) Strefa studenta  

W tej części każdy student EWSPA ma możliwość zalogowania się do: wirtualnego dziekanatu, na 

platformie e-learningowej lub do bazy Systemu Informacji Prawniczej ,,Legalis''. Ponadto w 

zakładce znajdują się również informacje m.in. o: opłatach za studia, pomocy materialnej i 

stypendialnej, organizacji roku akademickiego, sesji egzaminacyjnej, samorządzie studenckim, 

praktykach seminariach dyplomowych i wreszcie wzory podań 

3) Uczelnia 

W tej części znajduje się m.in.: BIP – Akty prawne wewnątrzzakładowe, programy studiów, 

informacja o władzach Uczelni, kadrze naukowo-dydaktycznej, Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

informacja o projektach unijnych realizowanych w EWSPA, o Założycielu Uczelni, Strefa 

absolwenta, a w tym informacje Biura Karier (Akademickie Biuro Karier EWSPA w części 

poświęconej swojej działalności na bieżąco aktualizuje informacje dotyczących: ofert pracy, staży, 

praktyk oraz wszelkich inicjatyw skierowanych do absolwentów).  

W pozostałych niewyszczególnionych wyżej zakładkach wchodzących w skład struktury 

informacyjnej strony internetowej  Uczelni  umieszczamy informacje o wydawnictwie EWSPA, 

działalności naukowej,  w tym: organizowanych konferencjach lub innych wydarzeniach dydaktyczno 

- naukowych. 

Informacje w zakładkach, które służą komunikacji ze studentami, kadrą lub kandydatami są na 

bieżąco aktualizowane przez osoby administrujące na podstawie informacji uzyskiwanych z 

poszczególnych działów lub jednostek organizacyjnych Uczelni. 
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Istotną funkcję w procesie komunikacji pełnią również: aktualności oraz komunikaty organizacyjne 

prezentowane chronologicznie na głównej stronie internetowej EWSPA. W tych kategoriach 

publikowane i wyróżniane są najważniejsze bieżące informacje np.: o konferencjach studenckich, 

dodatkowych formach aktywności naukowej dla studentów, konkursach, stażach itp. 

Każdy kandydat na studia bądź student EWSPA ma nieograniczony dostęp do wskazanych zakładek i 

podstron, jak i wszystkich pozostałych informacji na stronie, które są prezentowane w j. polskim, 

angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Funkcjonalność strony internetowej jest rokrocznie oceniana w kontekście  dostępu do informacji 

przez studentów EWSPA w formie ankiet, w których zawarte są pytania odnośnie następujących 

kwestii: źródeł pozyskiwania aktualnych informacji na temat programów, planów studiów i 

harmonogramów zajęć, częstotliwości braku aktualnych  informacji  na  stronie  internetowej,  

oczekiwań  wobec  Uczelni  oraz  jej  pracowników  w  zakresie  informacji.   

Wszelkie modyfikacje realizowane na podstawie tych uwag i opinii są wdrażane na bieżąco. 

Informacje dotyczące toku studiów, a w szczególności osiąganych efektów kształcenia są publikowane  

w Wirtualnym Dziekanacie, natomiast informacje odnoszące się do harmonogramów, terminów 

egzaminów dyplomowych, czy konsultacji z kadrą wykładową  na  platformie  e-learningowej  

Moodle. Wszystkie najważniejsze i pilne wiadomości adresowane do studentów są dodatkowo 

wysyłane drogą mailową.  

Wyczerpującą  wiedzę   o  przedmiotach realizowanych w toku studiów student uzyskuje na podstawie 

sylabusów publikowanych w danym okresie kształcenia na platformie i przede wszystkim u 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. Również godziny dyżurów i konsultacji są 

przekazywane przez nauczycieli akademickich studentom podczas pierwszych zajęć.   

Warto również dodać, że wszelkie informacje dotyczące inicjatyw lub działań skierowanych do 

studentów umieszczane są również na portalach społecznościowych , tj. np.: na Facebooku Uczelni, 

gdzie studenci oraz kandydaci mogą śledzić najważniejsze  aktualności,  dotyczące  funkcjonowania  

EWSPA.   

Poza wspomnianą już wyżej metodą ankietyzacji, która stanowi element oceny publicznego dostępu 

do informacji, każdy student ma możliwość zgłoszenia faktu  braku aktualnych, interesujących go 

treści w publicznie dostępnych środkach komunikacyjnych drogą mailową na adres it@ewspa.edu.pl 

lub do swoich opiekunów w dziekanatach. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie funkcje kontrolne w zakresie 

nadzoru nad jakością działalności dydaktycznej sprawuje Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

Nadzór w tym przedmiocie pełnią również Rektor i Dziekan Uczelni. 

Komisja jest ciałem doradczym Rektora w związku z kompetencją Rektora w zakresie sprawowania 

nadzoru nad działalnością dydaktyczną uczelni. W skład Komisji wchodzą osoby pełniące funkcje w 

organach statutowych Uczelni, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni legitymujący się znacznym 

dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym – Przewodnicząca Komisji jest zatrudniona w 

Uczelni od 17 lat. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby pełniące inne funkcje w Uczelni, 

związane z działalnością dydaktyczną,  wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni  oraz osoby 

reprezentujące środowisko tzw. Interesariuszy zewnętrznych, np. przedstawiciele korporacji 

prawniczych, członkowie ZPP, jeżeli Komisja uznaje to za zasadne.  

Obecny skład Komisji ds. Jakości Kształcenia stanowią: 

Przewodniczący – dr hab. Barbara Bajor, prof. EWSPA – Profesor w Katedrze Prawa Prywatnego 

Członkowie: 

Prof. dr hab. Jerzy Wiatr – Rektor Honorowy EWSPA, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, 

Teorii i Filozofii Prawa; 

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Prorektor ds. Nauki EWSPA, kierownik Katedry Prawa 

Konstytucyjnego i Praw Człowieka; 

Dr hab. Tomasz Szanciło, prof. EWSPA – Kierownik Katedry Prawa Prywatnego 

Dr Magdalena Dziedzic – Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego 

Dr Sebastian Gajewski – Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów 

Publicznych 

Mgr Daria Szczepaniak – Kierownik Dziekanatu Distance - Learning 

Anna Gębicka – przedstawiciel studentów  

 

Posiedzenia Komisji ds. Jakości Kształcenia odbywają się co najmniej raz w roku akademickim. Ich 

przedmiotem są sprawy bieżące dotyczące jakości kształcenia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i 

Administracji w Warszawie, a w szczególności okresowa analiza programu studiów i osiąganych 

przez studentów efektów uczenia się. 

Komisja nadzoruje dodatkowo proces hospitacji zajęć dydaktycznych oraz analizuje wyniki 

wypełnianych przez studentów ankiet oceniających kadrę naukowo-dydaktyczną przeprowadzając tym 

samym ogólną weryfikację działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

EWSPA lub z nią współpracujących. 

Jak już wspomniano Komisja kontroluje sposoby i metody  weryfikacji efektów uczenia się studentów 

w ramach zaliczeń i egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów 

Komisja we współpracy z Władzami Uczelni opracowała i wdrożyła wewnętrzny system weryfikacji 

celów i efektów uczenia się, zorientowany na kontrolę założonych celów dydaktycznych dla 

poszczególnych przedmiotów. System składa się z trzech elementów: 
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1. PROGRAM WERYFIKACJI CELÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

• Polega na ocenie zakładanych celów i efektów uczenia się w zakresie ich bieżącej realizacji; 

• Pozwala ocenić stopień spełnienia założonych celów i efektów uczenia się w całym procesie 

nauczania studenta; 

• Stanowi dodatkowy element motywacyjny dla wykładowców. 

2. EWALUACJA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO 

• Zakłada ocenę przeprowadzonego badania ankietowego wykładowców w zakresie weryfikacji 

celów i efektów uczenia się  dla poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów; 

• Zapewnia możliwość uzyskania opisu jakościowego z przeprowadzonego badania, sformułowanie 

wniosków oraz podjęcie konkretnych i co bardzo ważne; realizowanych na bieżąco ewentualnych 

działań naprawczych w zakresie modyfikacji procesu dydaktycznego; 

• Stanowi dodatkowy bodziec motywacyjny dla wykładowców będących po obu stronach procesu 

dydaktycznego w zakresie relacji między zakładanymi a uzyskanymi i potrzebnymi dla dalszego 

nauczania celami i efektami uczenia się. 

3. CZYNNOŚCI POKONTROLNE 

• Polegają na wdrożeniu zaleceń formułowanych przez Komisje ds. Jakości Kształcenia na 

podstawie całokształtu zebranego materiału w zakresie zweryfikowanych celów i efektów uczenia się; 

• Dotyczą działań naprawczych, w zakresie modyfikacji dydaktyki lub treści programowych 

założonych w ramach poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów; 

• Polegają na podjęciu innych niezbędnych czynności w zakresie nadzoru nad działalnością 

dydaktyczną uczelni. 

 

Program weryfikacji celów i efektów uczenia się składa się z modułów: 

1` badania ankietowego (opracowanie albo weryfikacja ankiety dotychczasowej) i jej 

skierowanie do wykładowców i studentów. 

Założenia: 
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- opracowanie ankiety kierowanej do wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia, na podstawie  

której weryfikacji podlegają zakładane cele i efekty uczenia się w zestawieniu z osiąganymi. 

Program działania obejmuje ukierunkowanie badania tylko na efektywną, a nie jedynie deklaratywną 

ocenę zrealizowanych (uzyskanych) celów i efektów uczenia się. Zakłada oparcie badania o relację 

między celami i efektami z przedmiotów wstępnych, założonych jako podstawowe przez 

prowadzących przedmioty wykładowców w stosunku do przedmiotów w których określone cele i 

efekty uczenia się uznane są jako wymagania wstępne.  

Wyznaczenie próby badanej polega na wytypowaniu przedmiotów, które mogą być objęte efektywną 

oceną zrealizowanych celów i efektów uczenia się. 

Program obejmuje ocenę przede wszystkim celów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych na podstawie treści dydaktycznych faktycznie zrealizowanych w toku programu studiów. 

Powyższe zwiększa ufność przeprowadzonego badania w zakresie rzeczywistego stanu realizacji 

założonych celów i efektów uczenia się i tworzy podstawę ich weryfikacji jako bardziej efektywny niż 

tradycyjny system oparty na samodzielnej weryfikacji wykładowcy.  

2` Ocena wyników badania w zakresie rzetelności uzyskanych danych i ich omówienie na 

posiedzeniu Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Ocena treści badania polega na dwóch elementach: 

1) pierwszy związany jest z bieżącym nadzorem przez organy statutowe Uczelni (Rektora i 

Władze Wydziałów) oraz Kierowników Katedr w zakresie kompetencji poszczególnych tych 

podmiotów nad bieżącą realizacją założonych celów i efektów uczenia się. Bieżący 

monitoring i przeprowadzenie samego badania ankietowego spoczywa na władzach 

wydziałów i podległych im komórkach organizacyjnych uczelni, odpowiedzialnych za kontakt 

ze studentami. Natomiast konkretne czynności techniczne w tym zakresie wykonują przede 

wszystkim wyznaczeni dla poszczególnych grup Opiekunowie, będący pracownikami 

właściwego Dziekanatu.  

2)  drugi związany jest z kontrolą rzetelności badania ankietowego. 

Polega na: 

- zebraniu i bieżącej ocenie uzyskanego materiału ankietowego w zakresie jego kompletności i 

zgodności z celami i efektami założonymi według programu studiów za poszczególne przedmioty 

wyznaczone do oceny, 

- przedstawieniu wyników i ich ilościowe zestawienie dla Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

Reasumując system weryfikacji jakości kształcenia uwzględnia: 

I. Mierniki ilościowe – odpowiadają za analizę przeprowadzaną w systemie rocznym i bieżącym na 

podstawie uzyskiwanych danych statystycznych bieżącego systemu oceniania studentów. Wtórnie, 

działania w tym zakresie stanowią podstawę oceny zbiorczej wyników nauczania. 

II. Ankietowanie studentów – stanowi długofalowy sposób realizacji programu weryfikacji celów i 

efektów uczenia się w kooperacji z oceną dokonywaną przez Wykładowców. Działania w tym 

zakresie stanowią podstawę współpracy analiz prowadzonych na szczeblu Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, na podstawie danych przedstawianych przez Władze Wydziału Komisji, ich ocenie i 

sformułowaniu wniosków podejmowane są decyzje w przedmiocie ewentualnych zmian treści 

programowych itp. 

III. Monitoring bieżący – zakłada analizę stopnia składania zaliczeń i egzaminów w ramach 

poszczególnych semestrów i jest częścią bieżącej polityki Władz Wydziału w zakresie tych 

postanowień Regulaminu Studiów, które mają odniesienie do procesu jakości kształcenia. W tym 

zakresie można wymienić podejmowanie decyzji w zakresie ilości i czasu generowanych powtórzeń 
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przedmiotów i różnic programowych (w ramach decyzji o wznowieniu studiów), czy uznawania 

złożonych zaliczeń i egzaminów. 

Władze Uczelni podejmując decyzje o wznowieniu studiów, powtarzaniu przedmiotu, wpisu na 

właściwy semestr studiów itp. dokonują stałej weryfikacji osiągnięć studenta, w tym celem 

weryfikacji regulaminowych przesłanek do podjęcia decyzji danego typu (np. § 20a ust. 8, §27 ust. 15 

czy §33 ust. 4 zd. drugie Regulaminu Studiów w EWSPA). 

 

Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad 

kierunkiem studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za 

kierunek, w tym kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia 

jakości kształcenia na kierunku. 

 

Nadzór nad polityką jakości sprawuje Rektor Uczelni oraz Dziekani Wydziałów. Funkcje kontrolną 

sprawuje zaś Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia. Doskonalenie jakości dydaktycznej odbywa 

się we współpracy ze wszystkimi nauczycielami akademickimi. Główne decyzje w tym przedmiocie 

podejmuje Rektor i Dziekan. 

 

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów. 

Zgodnie ze statutem Uczelni decyzję w przedmiocie zmiany i zatwierdzania programu studiów 

podejmuje Senat. Program studiów powstaje przy udziale interesariuszy zewnętrznych, znanych 

Uczelni potrzeb studentów, doświadczeń kadry akademickiej a przede wszystkim tworzony jest w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

 

Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na 

ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach. 

Jak już wskazano, w EWSPA funkcjonuje zintegrowany system zapewniania, jakości kształcenia i 

kształtowania kompetencji zawodowych studentów. System ten został oparty na przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego, właściwych uchwałach Senatu EWSPA, Programie  prowadzenia zajęć 

tutorskich, oraz sposobów i kryteriów oceny prac dyplomowych oraz dodatkowych zaleceniach 

podmiotów powołanych do oceny jakości kształcenia w Uczelniach, w tym PKA.  

System obejmuje elementy zewnętrzne tj. założone cele, jak i wewnętrzne, tj. instytucje, zasady oraz 

procedury do ich realizacji.  

System zapewnienia jakości kształcenia w EWSPA uwzględnia strukturalne kryteria wartościujące 

determinujące stworzenie faktów instytucjonalnych:  

- określających organy sprawujące nadzór i ich skład personalny; 

- ustalenie zakresu kompetencji kontrolnych rzeczonych organów; 

- wskazanie kompetencji korygujących organów. 

W zakresie wewnętrznego procesu kontroli i nadzoru system zapewnia: agregację danych, ich 

ewaluację, formułowanie informacji zwrotnych, formułowanie dyrektyw powinnego zachowania, 

kontrolę ich wdrażania i formułowanie wniosków. 

Zakres przedmiotowy kontroli jakości kształcenia obejmuje wszystkie trzy komplementarne 

metodologiczne i teleologicznie poziomy kształcenia (wykłady, ćwiczenia, zajęcia tutorskie), a także 

proces dyplomowania. 

Głównym celem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości jest systematyczny monitoring efektów 

uczenia się i ich realizacja w celu zapewnienia doskonalenia programów i jakości kształcenia. 

Podstawowym zadaniem systemu jest ciągłe badanie, analiza, ocena i monitorowanie zmian jakości 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
127 

 

kształcenia w uczelni i społeczności akademickiej do praktycznego wykorzystania w procesie 

doskonalenia oferty programowej i jakości kształcenia. 

 

Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności 

efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej 

oceny w doskonaleniu programu studiów. 

W tym zakresie system oceny jakości kształcenia przewiduje aktywność po stronie ewaluacji realizacji 

efektów uczenia się ze strony kadry dydaktycznej, pozyskiwanie mierników ilościowych przez 

Władze Wydziałów jak i systematyczne przeprowadzanie ankiet na okoliczność oceny jakości 

prowadzonych zajęć, w tym wykładowców prowadzących, co dokonują studenci. Ocena ta ma 

charakter kompleksowy, bowiem podlegają jej wszystkie zajęcia; zarówno w systemie zajęć 

niestacjonarnych jak i prowadzonych na odległość. W rzeczonej ankiecie bada się zgodność 

przeprowadzonych zajęć z ich założeniami zawartymi w sylabusach, jasność kryteriów oceniania, 

sposobów przekazywania wiedzy, poziom zaangażowania wykładowcy jego przygotowanie, kulturę 

osobistą, punktualność itd. 

 

Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy zewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 

zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów. 

EWSPA od lat współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi oraz środowiskiem praktyki prawniczej. 

Założycielem Uczelni jest wszakże Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa. Udział tych 

podmiotów ma charakter doradczy, ale prowadzony jest stale. 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

W naszej ocenie, EWSPA przykłada ponadstandardową wagę do oceny jakości kształcenia; 

podejmując wielostronne działania kontrolne i naprawcze; działania w tym przedmiocie wynikają 

zarówno z przyjmowanego jako założenie wstępne, zapewnienie bardzo wysokiego poziomu 

kształcącej studentów kadry akademickiej, jak i szereg działań stale zmierzających do oceny 

realizowanych efektów uczenia się i analizy bieżących elementów całego procesu dydaktycznego. Za 

mocną stronę wdrożonego systemu uznajemy doświadczenie w procesie nauczania i wieloczynnikowy 

zespół wdrożonych elementów systemu oceny jakości kształcenia. Dowodem na efektywność działań 

podejmowanych w zakresie ewaluacji procesu uczenia się jest opinia studentów oraz dane statystyczne 

obrazujące losy zawodowe  absolwentów Uczelni publikowane przez niezależne Instytucje, np.: w 

ramach Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony 

1. Własna, znakomita kadra dydaktyczna, 

wypracowana w  oparciu o skuteczny balans 

między uznanymi przedstawicielami nauki 

prawa oraz środowiskiem praktyki;  

2.  Innowacyjny i syntetyczny program 

studiów ukierunkowany na zdobycie przez 

studentów wiedzy i praktycznych umiejętności 

z każdej dziedziny prawa; 

3. Wysoki standard aktualnego zaplecza 

infrastrukturalnego – wyspecjalizowany, 

nowoczesny budynek w centrum Warszawy; 

4. Związana z rozmiarami Uczelni i jej 

praktycznie homogenicznym profilem 

możliwość ograniczenia procedur 

biurokratycznych w relacji ze studentami, a 

tym samym większa elastyczność 

funkcjonowania i reagowania na bieżące 

potrzeby i problemy środowiska 

akademickiego, oczywiście w ramach 

obowiązującego porządku  prawnego; 

5. System wsparcia działalności naukowej 

studentów i wynikająca z niego aktywność w 

tym zakresie. 

 

Słabe strony 

1. Brak kategorii naukowej (uczelnia 

podejmuje starania w celu uzyskania kategorii 

min. B); 

2.    Brak większej liczby kierunków studiów; 

3. Kształcenie wyłącznie na studiach 

niestacjonarnych; 

4. Niezadawalający udział studentów w 

ewaluacji zajęć dydaktycznych. 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse 

1. Pomimo niżu demograficznego; 

utrzymywanie stanu rekrutacji 

studentów, który umożliwia 

samofinansowanie się Uczelni. 

Ogólnie, zadowalające wyniki 

naborów; 

2. Wieloletnia tradycja w ofercie usług 

edukacyjnych; 

3. Współpraca z partnerami zewnętrznymi 

– przede wszystkim ze środowiskiem 

praktyki prawa; 

4. Ogromne doświadczenie w nauczaniu z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, co docenia 

prawodawca i czego efektywność 

dowiodła konieczność prowadzenia 

Zagrożenia 

1. Bardzo duża konkurencja na rynku 

usług edukacyjnych; 

2. Niż demograficzny skutkujący 

spadkiem liczebności studentów; 

3. Zmiany w przepisach prawnych 

regulujących obszar nauki i 

szkolnictwa wyższego. 
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studiów w tej formule w okresie 

pandemii; 

5. Wpis „Europejskiego Przeglądu Prawa i 

Stosunków Międzynarodowych” na 

listę MEiN czasopism punktowanych. 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku16 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I     

II     

III     

IV     

II stopnia 

I     

II     

jednolite studia 

magisterskie 

I   131 204 

II   124 211 

III   184 122 

IV   136 93 

V   0 0 

VI   0 0 

Razem:   575* 630** 

*Stan na semestr zimowy 2018/2019 

** Stan na semestr letni 2020/2021 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających 

rok przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

...- - - - - 

... - - - - 

...     

II stopnia 

...     

...     

...     

jednolite studia 

magisterskie 

2018   298 160 

2019   185 88 

2020   157 136 

Razem:   640 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
132 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i 

profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)17 

PRAWO, studia niestacjonarne 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
10   300 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 1325 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

77,68 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

268 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 

dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 106 (35,3%) 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje 

praktyki) 

15 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki) 
200 h 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1./ nie dotyczy 

 

 

2./ 455 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów18 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

zajęć niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Moduły przedmiotów obligatoryjnych 

MODUŁ I: 

Podstawy Państwa i 

prawa 

Wykłady/ćwiczenia 

100 33 

MODUŁ IV: Prawa 

Konstytucyjnego 

Wykłady 
30 8 

MODUŁ V: Prawa 

prywatnego 

Wykłady/ćwiczenia 
175 41 

MODUŁ VI:  

Prawa karnego 

materialnego i 

procesowego 

Wykłady/ćwiczenia 

80 16 

MODUŁ VII: 

Prawa 

międzynarodowego 

i europejskiego 

Wykłady/ćwiczenia 

45 15 

MODUŁ VIII: 

Prawa 

administracyjnego 

Wykłady/ćwiczenia 

75 16 

MODUŁ IX:  

Prawa pracy 

Wykłady/ćwiczenia 
25 6 

MODUŁ X: Prawa 

gospodarczego i 

finansów 

publicznych 

Wykłady 

60 13 

MODUŁ XII: 

Seminaryjny 

Ćwiczenia 
120 20 

Łącznie moduły 

obligatoryjne 

 
710 168 

Moduły przedmiotów fakultatywnych ( w toku studiów student wybiera 5 modułów) 

MODUŁ I 

specjalizacyjny - 

Wykłady/ćwiczenia 60 20 
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Prawo prywatne 

MODUŁ II 

specjalizacyjny – 

Prawo 

nieruchomości 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ III 

specjalizacyjny – 

Prawo karne 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ IV 

specjalizacyjny  – 

Psychologia sądowa 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ V 

specjalizacyjny – 

Prawo gospodarcze 

(Prawo w biznesie) 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ VI 

specjalizacyjny  – 

Prawo cywilne 

procesowe 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ VII 

specjalizacyjny  – 

Warsztaty 

prawnicze 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ VIII 

specjalizacyjny – 

Prawo 

administracyjne 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ IX 

specjalizacyjny  – 

Prawo 

międzynarodowe 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

MODUŁ X 

specjalizacyjny  – 

Prawo upadłościowe 

i restrukturyzacyjne 

Wykłady/ćwiczenia 

60 20 

Łącznie moduły 

fakultatywne (5 

modułów w toku 

studiów) 

 

300 100 

Razem: 110 268 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji 

inżynierskich / Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu 

nauczyciela19 

NIE DOTYCZY 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

    

    

    

    

    

    

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w 

językach obcych20 

NIE DOTYCZY 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

§ 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest 

ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac 

dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także 

nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych, 

sporządzoną wg następującego wzoru: 

Imię i 

nazwisko: 

 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 

(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 

naukowego/tytułu zawodowego: 

 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 

akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 

dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 

znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 

naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 

badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 

szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 

i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 

najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 

dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 

którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 

beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 

zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym 

w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy)21 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia stacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

                                                           

21 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym 
kierunku z ostatnich dwóch lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzana jest ocena. 
W przypadku, gdy łączna liczba absolwentów z ostatnich dwóch lat przekracza 100 – należy 
uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku 
z ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzana jest ocena. 



Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie,  Wydział Prawa w Warszawie, kierunek: Prawo, 

studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 
138 

 

        

        

        

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 

Tytuł pracy 

dyplomowej 
Rok 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień 

naukowy, 

imię i 

nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

 

8. Akceptowalnymi formatami są: .doc, .docx, .gif, .png, .jpg (jpeg), .odt, .ods, .pdf, .rtf, .ppt, .pptx, 

.odp, .txt, .xls, .xlsx, .xml.  

9. Nazwy plików nie mogą być dłuższe niż 15 znaków i nie mogą zawierać następujących znaków: ~ 

"# % & *: < >? / \ { | }&%# (spacje wiodące i końcowe w nazwach plików lub folderów również 

nie są dozwolone). 

10. Pliki lub foldery nie mogą być skompresowane. 
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Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym dodatkowe 

wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty 

zrealizowane przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch 

semestrów poprzedzających wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji 

egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół 

oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki 

zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji 

programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, 

jeśli praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie 

elektronicznej). 

6. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych (publikacji, patentów, praw 

ochronnych, realizowanych projektów badawczych), których autorami/twórcami/realizatorami 

lub współautorami/współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku, a także 

zestawienie ich osiągnięć w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych, 

krajowych i międzynarodowych i konkursach/wystawach/festiwalach/zawodach sportowych  z 

ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie 

elektronicznej). 

7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec 

członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom. 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne 

instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na 

zalecenia tych instytucji (w formie elektronicznej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


