
 

MINIMUM PROGRAMOWE   KIERUNEK PRAWO 

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18.  

 
Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa i 

Administracji UW zobowiązani są do realizacji programu WPiA według poniżej 

przedstawionych wymogów programu minimum.  

Moduły zajęć: 
 

przedmioty PODSTAWOWE (P) 

– wszystkie obowiązkowe dla każdego studenta.  

Student MISH musi zaliczyć te przedmioty na WPiA.   

symbol nazwa 
l. godz. 

wykład 

l. godz. 

ćwiczenia/ 

warsztaty 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

P1 Wstęp do prawoznawstwa 30 30 egzamin 8 

P2 Logika prawnicza1 30 30 egzamin 8 

P3 Prawa człowieka i obywatela 30 0 egzamin 6 

P4 System prawny i zawody prawnicze 30 0 zaliczenie 2 

P5 Prawo rzymskie i tradycja 

romanistyczna 

60 45 egzamin 9 

P6 Ewolucja ustrojów państwowych i 

instytucji prawnych 

60 45 egzamin 9 

P7 Prawo międzynarodowe publiczne 60 30 egzamin 9 

P8 Podstawy prawa Unii Europejskiej 30 30 egzamin 8 

P9 Prawo konstytucyjne 60 60 egzamin 12 

P10 Prawo karne 60 60 egzamin 12 

P11 Prawo administracyjne 60 60 egzamin 12 

P12 Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, 

dobra niematerialne 

90 60 egzamin 13 

P13 Prawo cywilne: zobowiązania 60 60 egzamin 12 

                                                           
1 Kurs Logika prawnicza może być zastąpiony przez przedmiot Semiotyka logiczna prowadzony 

specjalnie dla studentów MISH lub przedmiot Logika I w Instytucie Filozofii WFiS UW.  
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P14 Postępowanie cywilne2 60 303 egzamin 8+4 

P15 Postępowanie administracyjne i 

sądowo-administracyjne 

60 30 egzamin 8+4 

P16 Postępowanie karne 60 30 egzamin 8+4 

 RAZEM  840  570 * 

(2 procedury) 

 144 * 

(2 

procedury) 

 

przedmioty KIERUNKOWE (K) 

Student MISH  wybiera co najmniej siedem spośród wskazanych przedmiotów 

począwszy od V semestru studiów.  

symbol nazwa l. godz. wykład 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

K1 Prawo rodzinne i spadkowe 30 egzamin 6 

K2 Prawo handlowe 60 egzamin 8 

K3 Teoria i filozofia prawa 30 egzamin 6 

K4 Doktryny polityczno-prawne 30 egzamin 6 

K5 Socjologia prawa 30 egzamin 6 

K6 Kryminalistyka 30 egzamin 6 

K7 Prawo finansów publicznych i prawo 

podatkowe 

60 egzamin 8 

K8 Prawo pracy 60 egzamin 8 

K9 Prawo ubezpieczeń społecznych 30 egzamin 6 

K10 Prawo gospodarcze publiczne 30 egzamin 6 

K11 Prawo rolne i prawo żywnościowe 30 egzamin 6 

K12 Prawo materialne Unii Europejskiej 30 egzamin 6 

                                                           
2 Przedmioty postępowanie cywilne i prawo handlowe mogą zostać wybrane przez studenta począwszy od IV roku 

(VII semestru) studiów. 

*Wskazane zajęcia z procedur będą odbywały się w formie warsztatowej w małych grupach zajęciowych, które 

będą uruchamiane po zapoznaniu się przez studentów z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami teoretycznymi 

na wykładach. Student wybiera co najmniej 2 spośród 3 warsztatów związanych z poszczególnymi 

procedurami. Punkty ECTS z procedur przyznawane są po 8 za wykład i po 4 za warsztaty. 
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K13 Prawo prywatne międzynarodowe 30 egzamin 6 

     

 

Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów KIERUNKOWYCH (CK) Ćwiczenia 

do przedmiotów kierunkowych mogą być realizowane tylko w przypadku wyboru przedmiotu 

kierunkowego, równocześnie z tym przedmiotem. Ćwiczenia nie są obowiązkowe.  

 

symbol nazwa 
l. godz. ćwiczenia/ 

warsztaty4 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

CK1 Prawo rodzinne i spadkowe 30 zaliczenie 2 

CK2 Prawo handlowe 2 60 zaliczenie 4 

CK3 Teoria i filozofia prawa 30 zaliczenie 2 

CK4 Doktryny polityczno-prawne 30 zaliczenie 2 

CK5 Socjologia prawa 30 zaliczenie 2 

CK6 Kryminalistyka 30 zaliczenie 2 

CK7 Prawo finansów publicznych i prawo 

podatkowe 

60 zaliczenie 4 

CK8 Prawo pracy 60 zaliczenie 4 

CK9 Prawo ubezpieczeń społecznych 30 zaliczenie 2 

CK10 Prawo gospodarcze publiczne 30 zaliczenie 2 

CK11 Prawo rolne i prawo żywnościowe 30 zaliczenie 2 

CK12 Prawo materialne Unii Europejskiej 30 zaliczenie 2 

CK13 Prawo prywatne międzynarodowe 30 zaliczenie 2 

     

 

bloki SPECJALIZACYJNE (S) grupy przedmiotów 

 – student MISH wybiera co najmniej dwa bloki specjalizacyjne i jedno 

seminarium specjalizacyjne (= 26 pkt ECTS)  

                                                           
4 Ćwiczenia do przedmiotów kierunkowych mogą być realizowane tylko w przypadku wyboru przedmiotu 

kierunkowego, równocześnie z tym przedmiotem. 



 3 

punkty te mogą być rozliczane tylko w latach w których bloki i seminaria 

specjalizacyjne były realizowane (lata III – V)  

 

 

symbol nazwa l. godz. 
weryfikacja efektów 

kształcenia 
ECTS 

S wykłady specjalizacyjne + 

seminarium specjalizacyjne5- 6 

1207 do decyzji 

prowadzących8 

12 

S seminarium specjalizacyjne 30  29 

 

 

Inne obowiązkowe dla studenta MISH (I) 

symbol nazwa l. godz. 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

I Seminarium magisterskie 60 Test i do 

decyzji 

prowadzących 

12 

I Praktyka zawodowa 40 dni  10 

I Zdanie egzaminu certyfikującego z 

języka obcego na poziomie B2 ESOKJ 

lub wyższym10 

 egzamin 2 

                                                           
5 Lista bloków specjalizacyjnych nie jest elementem programu studiów, ponieważ oferta w tym zakresie jest 

elastycznie kształtowana w zależności od preferencji studentów oraz czynników rynkowych. Bieżąca lista bloków 

specjalizacyjnych stanowi załącznik do programu studiów. 
6 Każdy student MISH ma obowiązek zaliczyć co najmniej dwa bloki specjalizacyjne. Każdy blok musi być 
zaliczony w ciągu jednego lub dwóch przypadających po sobie semestrów studiów. Na wniosek studenta na równi 

z blokiem specjalizacyjnymi traktowane jest ukończenie szkoły prawa obcego. Blokiem specjalizacyjnym jest 

również klinika prawa. Bloki można zaliczać począwszy od III roku (V semestru) studiów. Co najmniej jeden blok 

musi zostać zrealizowany na latach III-IV. Na latach III-IV muszą zostać zrealizowane także seminaria 

specjalizacyjne, które zaliczane są pracą pisemną (zob. przyp. 8).  
7 Wykłady specjalizacyjne nie muszą w każdym wypadku obejmować 30-godzinnych zajęć. Czas przeznaczony 

na realizację bloku może być podzielony przez osoby zgłaszające dany blok dowolnie. 
8 Prowadzący wykład specjalizacyjny w ramach bloku specjalizacyjnego określa, w jaki sposób będzie 

weryfikować efekty kształcenia osiągane dzięki uczestnictwu w zajęciach. Zaliczenie całego bloku 

specjalizacyjnego może być uzależnione od dodatkowych wymogów ustalonych przez prowadzących (praktyki, 

udział w badaniach, itp.). Seminaria specjalizacyjne będą zaliczane na podstawie pracy pisemnej. 
9 Dopuszczalne jest stworzenie bloku specjalizacyjnego dla studentów Erasmus+, który będzie miał przyznane do 

30 pkt ECTS. 
10 Student ma obwiązek zdania egzaminu certyfikującego w ciągu pierwszych sześciu semestrów studiów. 
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 Razem    24  

 Inne przedmioty -  nieobowiązkowe -  

dla studenta MISH  

   

I Zaliczenie semestru lektoratu z języka 

obcego 

60  1, 

maks 

8 

I Wykład specjalizacyjny prowadzony w 

języku obcym umożliwiającym 

opanowanie języka na poziomie B2+11 

30  od 3 

I Wykłady visiting professors   od 2 

 

 

Plan studiów: 

I rok (semestr I i II) 12 

symbol nazwa 
l. godz. 

wykład 

l. godz. 

ćwiczenia/ 

warsztaty 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

P1 Wstęp do prawoznawstwa 30 30 egzamin 8 

P2 Logika prawnicza 30 30 egzamin 8 

P3 Prawa człowieka i obywatela 30 0 egzamin 6 

P4 System prawny i zawody 

prawnicze 

30 0 zaliczenie 2 

P5 Prawo rzymskie i tradycja 

romanistyczna 

60 45 egzamin 9 

P6 Ewolucja ustrojów 

państwowych i instytucji 

prawnych 

60 45 egzamin 9 

P7 Prawo międzynarodowe 

publiczne 

60 30 egzamin 9 

                                                           
11 Obowiązkowy dla studentów, którzy nie zaliczyli zajęć podstawowych, kierunkowych lub specjalizacyjnych z 

zakresu nauk prawnych prowadzonych w języku obcym na poziomie B2+ co najmniej w łącznym wymiarze 

trzydziestu godzin lub które nie zdały egzaminu certyfikującego z języka obcego na poziomie wyższym niż B2 

ESOKJ lub nie zaliczyły lektoratu o profilu specjalistycznym na poziomie co najmniej C1 ESOKJ. 
12 Efekty kształcenia realizowane są w cyklu rocznym. 
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Szkolenie: technologia informacyjna13 30 0 zaliczenie 2 

     

Razem: 54 

II rok (semestr III i IV) 

symbol nazwa 
l. godz. 

wykład 

l. godz. 

ćwiczenia/ 

warsztaty 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

P8 Podstawy prawa Unii 

Europejskiej 

30 30 egzamin 8 

P9 Prawo konstytucyjne 60 60 egzamin 12 

P10 Prawo karne 60 60 egzamin 12 

P11 Prawo administracyjne 60 60 egzamin 12 

P12 Prawo cywilne: część ogólna i 

rzeczowa, dobra niematerialne 

90 60 egzamin 13 

Razem: 5714 

III rok (semestr V i VI) 

symbol nazwa 
l. godz. 

wykład 

l. godz. 

ćwiczenia/ 

seminaria 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

P13 Prawo cywilne: zobowiązania 60 60 egzamin 12 

Razem: 12 

V rok (semestr IX i X) 

symbol Nazwa 
l. godz. 

wykład 

l. godz. 

ćwiczenia/ 

seminaria 

weryfikacja 

efektów 

kształcenia 

ECTS 

I seminarium magisterskie  60 Test oraz 

zaliczenie do 

decyzji 

prowadzących15 

12 

                                                           
13 Szkolenia nie są wliczane do średniej. 
14 Jako uzupełnienie student wybiera wykład specjalizacyjny prowadzony w języku angielskim albo wykład 

ogólnouczelniany, ew. zajęcia organizowane we współpracy z inną jednostką Uniwersytetu. 
15 Jednym z warunków zaliczenia seminarium jest pozytywna ocena z testu obejmującego przedmioty - prawa 

człowieka i obywatela, prawo międzynarodowe publiczne oraz pozostałe przedmioty podstawowe i kierunkowe 
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 Praktyka zawodowa     10  

Razem: 22 

  

 

 

I. STUDENT MISH UBIEGAJĄCY SIĘ O DYPLOM WYDZIAŁU PRAWA I 

ADMINISTARCJI POWINIEN PRACOWAĆ POD KIERUNKIEM 

TUTORA BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM WPIA. TUTOREM MOŻE BYĆ 

RÓWNIEŻ. ZGODNIE Z § 4.PKT 3 ZASAD STUDIOWANIA KOLEGIUM 

MISH, INNY PRACOWNIK UW LUB PAN, ZORIENTOWNY W 

SPECYFICE I PROGRAMIE STUDIÓW PRAWNICZYCH.  

II. WPIA OKREŚLA LICZBĘ OSÓB, KTÓRE MOGĄ REALIZOWAĆ 

MINIMUM NA KIERUNKU PRAWO. REKOMENDACJE 

PRZYZNAWANE SĄ STUDENTOM MISH PO UKOŃCZENIU I ROKU 

STUDIÓW ZGODNIE Z ZASADMI OGŁOSZONYMI NA STRONIE 

KOLEGIUM.      

 

 

 

 

                                                           
realizowane przez studenta na II-V roku studiów. Baza z listą pytań testowych jest udostępniona studentom. Test 

zdaje się w X semestrze studiów. Ocena z testu składa się na ocenę z seminarium. Warunkiem przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego jest przygotowanie pracy magisterskiej oraz zaliczenie seminarium magisterskiego (V 

rok). 


