
ANKIETA INTERESARIUSZA ZEWNĘTRZNEGO (OTOCZENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE) 

NA TEMAT PROGRAMU STUDIÓW PRAWNICZYCH W EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA I ADMINISTRACJI 

 

Szanowni Państwo, 

  

W imieniu Komisji ds. Jakości Kształcenia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

zapoznanie się z przewidywanymi efektami uczenia się oraz przedmiotami w ramach programu jednolitych magisterskich studiów na kierunku 

Prawo – profil ogólnoakademicki. Będziemy niezmiernie zobowiązani za uzyskanie Państwa opinii w kwestii, czy wskazane przez nas kompetencje 

społeczne, wiedza i umiejętności naszych przyszłych, potencjalnych absolwentów są tożsame z oczekiwaniami i wymogami przyszłych 

pracodawców i rynku pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym. 

  

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to prywatna uczelnia wyższa, która powstała z inicjatywy Oddziału warszawskiego Zrzeszenia 

Prawników Polskich przy ścisłej współpracy Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i która od ćwierć wieku kształci specjalistów 

prawa polskiego i międzynarodowego, przyszłych adwokatów, radców prawnych, ekspertów w dziedzinie administracji europejskiej oraz 

dyplomatów. Pod okiem naszej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów- praktyków nasi studenci, po uzyskaniu dyplomu, z 

powodzeniem odnajdują się na rynku pracy, Uczelnia wciąż jednak doskonali program studiów, zmierzając do osiągnięcia jeszcze bardziej 

satysfakcjonujących wyników w tym zakresie. Poza studiami na kierunku Prawo, które oferujemy naszym studentom w siedzibie głównej EWSPA 

w Warszawie oraz w Filii (Ośrodku Zamiejscowym) w Londynie, Uczelnia kształci również przyszłych pracowników administracji publicznej i 

unijnej w ramach studiów I stopnia na kierunku Administracja europejska w Filii (Ośrodku Zamiejscowym) w Brukseli. 

  

Program studiów na kierunku Prawo zakłada trójstopniowy system zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych w ramach 

wykładów, ćwiczeń oraz zajęć tutorskich, podczas których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, 

rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie 

praktycznych umiejętności, co stanowi istotne wsparcie dla studentów w procesie ich dalszego rozwoju zawodowego. 

  

Przekazując na Państwa ręce w załączeniu zestaw kwalifikacji i kompetencji określonych dla kierunku Prawo oraz plan studiów, jeszcze raz 

zwracamy się z gorąca prośbą o przekazanie nam w miarę możliwości wszelkich uwag, ocen i ewentualnie propozycji zmian, bądź też 

potwierdzenia, że proponowany wachlarz efektów uczenia się jest akceptowalny przez Państwa jako ekspertów o ugruntowanej już pozycji na 

rynku prawniczym lub spełniłby Państwa oczekiwania jako potencjalnych pracodawców. Aby ułatwić ocenę opracowaliśmy tabele, którą 

pozwalam sobie załączyć do niniejszego pisma. 



Załączniki: 

Część A. Ocena efektów uczenia się określonych w programie studiów na kierunku prawo w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  

Część B. Ocena przedmiotów przewidzianych w programie studiów na kierunku prawo w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  
 
 

Informacje ogólne  

 

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 programie EWSPA 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 

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. 

7. Nabycie przez studentów zdolności krytycznego rozumienia zjawisk społecznych oraz reguł państwa prawa, jak również umiejętności 

wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania konfliktów interesów na wszystkich poziomach interakcji społecznych.  


