
Ogółem

I Blok nauka, praca i współpraca moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Technologie informacyjne e-learning

Bazy aktów prawnych (certyfikowane) warsztaty

Obsługa pakietu Office i Google docs warsztaty

II Unia Europejska. Instytucje i instrumenty prawne moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Instytucje prawne UE oraz ich kompetencje konwersatorium

Podstawowe instrumenty prawne UE konwersatorium

III Podstawy prawoznawstwa konwersatorium 30 4 zaliczenie z oceną

IV Wykładnia prawa konwersatorium 15 1 zaliczenie z oceną

V Praktyczna logika prawnicza warsztaty 20 3 zaliczenie z oceną

VI Możliwości kariery prawniczej konwersatorium 10 1 zaliczenie z oceną

VII Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Formy językowe wypowiedzi warsztaty 16 2 zaliczenie z oceną

VIII
Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Protokół, etykieta i netykieta 

językowa w komunikacji ustnej i pisemnej
warsztaty 10 1 zaliczenie z oceną

IX Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Wizerunek i autoprezentacja warsztaty 12 1 zaliczenie z oceną

X
Wprowadzenie do sztuki prawniczej I: Lawyering Skills – analiza i 

umiejętność czytania
warsztaty 16 2 zaliczenie z oceną

XI Geneza instytucji prawnych konwersatorium 45 6 zaliczenie z oceną

XII Język angielski 1 ćwiczenia 36 3 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 270 30

Ogółem

I Prawo konstytucyjne w aspekcie porównawczym moduł 50 8 zaliczenie z oceną

Prawo konstytucyjne i ustrojowe wykład

Prawo konstytucyjne z elementami prawnoporównawczymi konwersatorium

II Rzymskie korzenie prawa europejskiego moduł 45 7 zaliczenie z oceną

Prawo rzymskie wykład

Prawo rzymskie z elementami łacińskiej terminologii prawniczej konwersatorium

III Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Podstawy erystyki i retoryki warsztaty 12 1 zaliczenie z oceną

IV
Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Lawyering Skills – umiejętność 

formułowania argumentacji na piśmie
warsztaty 15 2 zaliczenie z oceną

V
Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Lawyering Skills – planowanie i 

strategia, research
warsztaty 15 2 zaliczenie z oceną

VI Wprowadzenie do sztuki prawniczej II: Wprowadzenie do etyki konwersatorium 12 1 zaliczenie z oceną

VII Zarządzanie sobą w czasie warsztaty 10 2 zaliczenie z oceną

VIII Zarys pojęć biznesowych warsztaty 20 3 zaliczenie z oceną

IX Wartości uniwersalne w prawie konwersatorium 15 1 zaliczenie z oceną

X Język angielski 2 ćwiczenia 36 3 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 230 30

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ we Wrocławiu

KIERUNEK: PRAWO
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POZIOM: jednolite studia magisterskie

FORMA: STACJONARNA

Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022

SEMESTR 1

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

SEMESTR 2

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

1



Ogółem

I Prawo karne I moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Prawo karne – część ogólna wykład

Prawo karne – część ogólna warsztaty

II Prawo cywilne. Część ogólna moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Część ogólna prawa cywilnego wykład

Część ogólna prawa cywilnego warsztaty

III Prawo administracyjne moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Prawo administracyjne wykład

Prawo administracyjne materialne warsztaty

IV Prawo międzynarodowe publiczne moduł 50 4 zaliczenie z oceną

Prawo międzynarodowe publiczne wykład

Prawo międzynarodowe publiczne warsztaty

V Psychologia społeczna i psychopatologia w warsztacie pracy prawnika moduł 30 2 zaliczenie z oceną

Psychologii społeczna w warsztacie pracy prawnika warsztaty

Współczesne patologie społeczne konwersatorium

Psychopatologia społeczna konwersatorium

VI Tożsamość i komunikacja międzykulturowa konwersatorium 9 1 zaliczenie z oceną

VII Praca, komunikacja i konflikt w grupie I warsztaty 9 1 zaliczenie z oceną

VIII Język angielski 3 ćwiczenia 36 3 zaliczenie z oceną

IX Wychowanie fizyczne 1** ćwiczenia 30 0 zaliczenie bez oceny

Liczba godzin i punktów 344 29

Ogółem

I Prawo rzeczowe moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Prawo rzeczowe wykład

Prawo rzeczowe warsztaty

II Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne wykład

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne warsztaty

III Postępowanie karne moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Postępowanie karne wykład

Postępowanie karne warsztaty

IV Prawa człowieka – prawo międzynarodowe i polskie moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Prawa człowieka wykład

Prawa człowieka w konstytucji i regulacji międzynarodowej konwersatorium

V Prawo Unii Europejskiej II moduł 35 3 zaliczenie z oceną

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w krajowym systemie sądowniczym konwersatorium

Podstawy prawa materialnego Unii Europejskiej konwersatorium

VI Praca, komunikacja i konflikt w grupie II warsztaty 9 1 zaliczenie z oceną

VIII Ochrona danych osobowych warsztaty 12 1 zaliczenie z oceną

VIII Praktyka zawodowa praktyka 160 5 zaliczenie z oceną

IX Język angielski 4* ćwiczenia 36 3 zaliczenie z oceną

X Wychowanie fizyczne 2** ćwiczenia 30 zaliczenie bez oceny

Liczba godzin i punktów 462 31

SEMESTR 3

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

Godziny 

SEMESTR 4

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Godziny 

2



Ogółem

I Zobowiązania I moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Część ogólna prawa zobowiązań wykład

Część ogólna prawa zobowiązań konwersatorium

II Postępowanie cywilne I moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Postępowanie procesowe wykład

Postępowanie procesowe warsztaty

III Prawo publiczne gospodarcze moduł 24 3 zaliczenie z oceną

Zasady, reglamentowanie i publiczne finansowanie konwersatorium

Rejestrowanie podmiotów gospodarczych konwersatorium

IV Wprowadzenie do negocjacji warsztaty 9 1 zaliczenie z oceną

V Prawo podatkowe konwersatorium 30 3 zaliczenie z oceną

VI Prawo antydyskryminacyjne – studium przypadków konwersatorium 20 3 zaliczenie z oceną

VII Zarządzanie projektem I warsztaty 9 1 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Klasyczna

I Prawo karne II moduł 30 4 zaliczenie z oceną

Prawo karne część szczególna konwersatorium

II Sztuka prawnicza I moduł 9 2 zaliczenie z oceną

Wstęp do argumentacji prawniczej konwersatorium

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Biznesowa

I Zarządzanie dla prawników moduł 30 4 zaliczenie z oceną

Zarządzanie dla prawników konwersatorium

II Podstawy psychologii moduł 9 2 zaliczenie z oceną

Podstawy psychologii rynku i klienta konwersatorium

Liczba godzin i punktów 236 29

Ogółem

I Własność intelektualna I moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Prawo autorskie wykład

Znaki towarowe konwersatorium

Prawo patentowe konwersatorium

II Postępowanie cywilne II moduł 45 4 zaliczenie z oceną

Postępowanie cywilne – zagadnienia szczegółowe konwersatorium

Postępowanie nieprocesowe warsztaty

III Zobowiązania II moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Prawo zobowiązań – część szczegółowa wykład

Prawo zobowiązań – część szczegółowa warsztaty

IV Prawo rodzinne i opiekuńcze moduł 30 4 zaliczenie z oceną

Prawo rodzinne i opiekuńcze wykład 

Prawo rodzinne i opiekuńcze warsztaty

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Klasyczna

I Sztuka prawnicza II moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Rozprawa sądowa w sprawach cywilnych warsztaty

Rozprawa sądowa w sprawach karnych warsztaty

Rozprawa sądowa w sprawach administracyjnych warsztaty

II Zarządzanie projektem – zaawansowane warsztaty 10 1 zaliczenie z oceną

III Komunikacja z klientem warsztaty 15 2 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Biznesowa

I Prawnik w przedsiębiorstwie II moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Komunikacja w biznesie konwersatorium

Prawo reklamy konwersatorium

Tworzenie i ochrona prawna marki konwersatorium

II Zarządzanie projektem – zaawansowane warsztaty 10 1 zaliczenie z oceną

III Podstawy mikro i makroekonomii konwersatorium 15 2 zaliczenie z oceną

V Praktyka zawodowa praktyka 160 5 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 395 31

SEMESTR 5

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

Godziny 

SEMESTR 6

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

3



Ogółem

I Prawo pracy moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Prawo pracy wykład 

Prawo pracy warsztaty

II Prawo handlowe moduł 60 6 zaliczenie z oceną

Prawo handlowe wykład 

Prawo handlowe warsztaty

III Prawo spadkowe moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Prawo spadkowe warsztaty

Elementy prawa o notariacie warsztaty

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Klasyczna

I Sztuka prawnicza III moduł 15 2 zaliczenie z oceną

Debata prawnicza warsztaty

II Psychologia sądowa moduł 30 3 zaliczenie z oceną

Psychologia zeznań świadków konwersatorium

Techniki przesłuchań warsztaty

III Negocjacje prawnicze warsztaty 20 2 zaliczenie z oceną

IV Spotkanie z praktykami konwersatorium 10 2 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Biznesowa

I Finanse przedsiębiorstw moduł 45 5 zaliczenie z oceną

Forma prawna a uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności 

gospodarczej
konwersatorium

Podstawy rachunkowości konwersatorium

Analiza ekonomiczno – finansowa warsztaty

II Negocjacje w biznesie warsztaty 20 2 zaliczenie z oceną

III Spotkanie z praktykami konwersatorium 10 2 zaliczenie z oceną

IV Legal English / Business English 1 ćwiczenia 60 4 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 285 28

Ogółem

I Ubezpieczenia społeczne konwersatorium 18 3 zaliczenie z oceną

II Moduł do wyboru moduł 30 3 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Klasyczna

I Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 9 zaliczenie z oceną

Prawo karne gospodarcze konwersatorium

Prawo instrumentów finansowych / rynek kapitałowy konwersatorium

II Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 6 zaliczenie z oceną

Prawo nowych technologii konserwatorium

Prawo zamówień publicznych konwersatorium

III Etyka zawodów prawniczych warsztaty 15 1 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Biznesowa

I Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 9 zaliczenie z oceną

Prawo instrumentów finansowych / rynek kapitałowy konwersatorium

Prawo konkurencji konwersatorium

II Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 6 zaliczenie z oceną

Rachunkowość zarządcza konwersatorium

Prawo bankowe konwersatorium

III Etyka w biznesie warsztaty 15 1 zaliczenie z oceną

III Praktyka zawodowa praktyka 160 6 zaliczenie z oceną

IV Legal English / Business English 2 ćwiczenia 60 4 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 343 32

SEMESTR 7

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

Forma zajęć

SEMESTR 8

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Godziny 

Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

4



Ogółem

I Prawo prywatne międzynarodowe konwersatorium 20 3 zaliczenie z oceną

I Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 8 zaliczenie z oceną

Prawo karne wykonawcze konwersatorium

Zbiorowe prawo pracy i dialog społeczny konwersatorium

II Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 7 zaliczenie z oceną

Prawo ochrony zdrowia publicznego w Polsce konwersatorium

Prawo pomocy społecznej i wsparcia socjalnego konwersatorium

III Zajęcia kliniczne do wyboru (student wybiera 2 z 4) 30 6 zaliczenie z oceną

Klinika prawa pracy warsztaty

Klinika prawa karnego warsztaty

Klinika cywilnoprawna (prawo rodzinne, spadki) warsztaty

Klinika cywilnoprawna (delikty i kontrakty) warsztaty

I Zajęcia do wyboru – student wybiera jeden z dwóch przedmiotów 30 9 zaliczenie z oceną

Zbiorowe prawo pracy i dialog społeczny konwersatorium

Spółki kapitałowe w praktyce gospodarczej konwersatorium

II Rozwiązanie problemu biznesowego moduł 30 6 zaliczenie z oceną

Konsultacje z tutorem projekt

Praca w zespole projekt

III Zajęcia kliniczne do wyboru (student wybiera 2 z 4) 30 6 zaliczenie z oceną

Krajowy rejestr sądowy – analiza dokumentacji podmiotów gospodarczych warsztaty

Ochrona prywatnoprawna konkurencji gospodarczej i ochrona konsumenta warsztaty

Ochrona prawa do prywatności warsztaty

Klinika cywilnoprawna (delikty i kontrakty) warsztaty

II Przygotowanie do wejścia na rynek pracy warsztaty 15 1 zaliczenie z oceną

III Legal English / Business English 3 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną

IV Seminarium magisterskie I
seminarium 

magisterskie
30 3 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 185 30

Ogółem

I Selekcja i rekrutacja pracowników warsztaty 15 1 zaliczenie z oceną

II Legal English / Business English 4 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną

III Seminarium magisterskie II
seminarium 

magisterskie
30 9 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ: Klasyczna

Przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze konwersatorium 90 18 zaliczenie z oceną

SPECJALNOŚĆ: Biznesowa

Przedmiot I konwersatorium 90 18 zaliczenie z oceną

Liczba godzin i punktów 165 30

Ogółem

2915 300
Dodatkowe informacje :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Obowiązuje zapis i zaliczenie testu B2 z języka angielskiego studentów, którzy w trakcie toku studiów zrealizują lektorat języka angielskiego na poziomie niższym niż kurs 

5 (B2).

**Na podstawie art.81 ustawy zdnia 20 lipca 2018r. – Prawo oszkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.U. poz.1668) w programie studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych określa się  zajęcia zwychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin. Na USWPS Wychowanie 

fizyczne realizowane jest na 2 roku studiów. 

SEMESTR 9

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć

Liczba 

punktów 

ECTS

Forma zaliczenia 

Forma zajęć

Godziny 

Forma zaliczenia 

Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

Liczba godzin i punktów na wszystkich latach

Godziny 

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Klasyczna

SPECJALNOŚĆ (moduły specjalnościowe): Biznesowa

SEMESTR 10

Lp. Nazwa przedmiotu

Liczba 

punktów 

ECTS

5


