Załącznik nr 1 do Uchwały nr 141/2015-2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany programu i planu studiów na kierunku prawo prowadzonym wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM
oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Program studiów na kierunku „Prawo”
prowadzonych wspólnie przez
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
i Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

1) Informacje podstawowe
a) Nazwa kierunku studiów:
„Prawo”
b) Nazwa specjalności:
Nie przewidziano
c) Poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie):
Jednolite studia magisterskie (5 letnie)
d) Forma studiów (stacjonarne lub niestacjonarne):
Studia stacjonarne
e) Profil kształcenia (praktyczny lub ogólnoakademicki):
Profil kształcenia ogólnoakademicki
f) Liczba semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi studiów:
10 semestrów i 300 punktów ECTS
g) Tytuł zawodowy osiągany przez absolwenta:
Magister

2) Informacje dodatkowe
a) Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia określonych w KRK:
Nauki społeczne

b) Uzasadnienie koncepcji i celu kierunku studiów w oparciu o prowadzone w jednostce
badania naukowe, analizę możliwości kadrowych i finansowych, zgodności z misją uczelni i
jej strategią rozwoju:
- Program studiów zapewnia pełną efektywność prowadzonych na Wydziale badań
naukowych we wszystkich dyscyplinach, zwłaszcza w zakresie badań prawnoporównawczych.
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- Program studiów w pełni uwzględnia możliwości kadrowe i finansowe Wydziału i
Uniwersytetu.
- Program studiów w pełni koresponduje z misją i strategią Wydziału oraz Uniwersytetu.

c) Odniesienie do analizy potrzeb rynku pracy, wyników badania karier absolwentów i
wzorców międzynarodowych:
- Rynek pracy, na który zorientowany jest program studiów, sprowadza się po pierwsze do
zawodów prawniczych, a jego potrzeby nieustannie wzrastają, co wynika głównie z
realizowanego przez państwo otwarcia tzw. wolnych zawodów prawniczych (związanych ze
świadczeniem usług prawniczych), jak również z nieustannego wzrostu potrzeb społecznych w
zakresie korzystania z takich usług, uwzględniając w tym również funkcjonowanie organów
wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur). Nadto program studiów zorientowany jest na
rynek pracy w Niemczech, i to zarówno w zakresie niemieckich zawodów prawniczych, jak i
aktywności na obszarze prawnej i gospodarczej współpracy polsko-niemieckiej. Dodatkowo
program studiów zorientowany jest aktywność w zakresie działalności instytucji
międzynarodowych (w tym zwłaszcza europejskich) ora kariery zawodowej w dyplomacji.
- Przebieg karier absolwentów kierunku „Prawo” uzasadnia twierdzenie, iż program studiów
właściwie zapewni realizację karier zawodowych, zwłaszcza na prawniczym rynku pracy.
- Program studiów zasadniczo odpowiada międzynarodowym wzorcom kształcenia w zakresie
studiów prawniczych.
d) Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez
absolwentów:
- Organy wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy oraz prokuratury (aplikacje, asystentury i
asesury)
- Zawody prawnicze: adwokata, radcy prawnego i notariusza (aplikacje)
- Organy administracji państwowej i samorządowej (szkolenia)
- Niemieckie zawody prawnicze i organy administracji państwowej i samorządowej
(Staatsprüfung, szkolenia)
- Instytucje prawnej i gospodarczej współpracy polsko-niemieckiej (szkolenia)
- Instytucje międzynarodowe, a zwłaszcza europejskie (szkolenia)
- Dyplomacja (Akademia Dyplomatyczna)
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e) Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
Kompetencje właściwe dla osoby, która uzyskała świadectwo dojrzałości z ponadprzeciętnym
wynikiem i posiada bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego.

f) Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Łączne uwzględnienie wyników egzaminów magisterskich i egzaminów aplikacyjnych, jak
również ocen wskazanych w bieżących raportach wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia i
w ankietach wypełnianych przez absolwentów.

3) Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr 141/2015-2016 Rady Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia programu studiów na kierunku „prawo”, prowadzonych wspólnie przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Wydział Prawa Fundacji Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

4) Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów
a) Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów:
294 punktów ECTS (tj. ogólna liczba punktów [300], pomniejszona o punkty z praktyki
zawodowej [2] oraz z egzaminu magisterskiego [4])
b) Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu
i profilu kształcenia:
165 punkty ECTS (tj. łączna liczba punktów z modułów obligatoryjnych [174], pomniejszona
o punkty z modułu: zajęcia rozwijające kompetencje społeczne [4] i o punkty z przedmiotów
obligatoryjnych z modułu: ogólne podstawy prawoznawstwa [5])
c) Łączna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych:
2 punkty ECTS (praktyki zawodowe), ponadto w ramach wszystkich modułów kształcenia
przewidziane są konwersatoria z prawa polskiego i z prawa niemieckiego (tzw.
Arbeitsgemeinschaften: AG) obejmujące głównie rozwiązywanie casusów (w tym znaczeniu
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liczba „praktycznych” punktów ECTS odpowiada liczbie punktów, o której mowa w punkcie
a)
d) Minimalna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły
kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów:
6 punktów ECTS (realizując trzy z oferowanych czterech przedmiotów ogólnouniwersyteckich
[każdy 2 ECTS]
e) Minimalna liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania
fizycznego:
2 punkty ECTS

5) Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Zgodnie z załącznikiem do uchwały: Plan studiów na kierunku „Prawo” oraz Uchwałą
nr 72/2010-2011 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza
w Poznaniu, w składzie przewidzianym dla rozstrzygania spraw wskazanych w ustawach
i innych aktach normatywnych oraz w statucie UAM, z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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