Ocena programowa
Profil ogólnoakademicki
Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:
Uniwersytet Szczeciński
Aleja Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Prawo
1. Poziom/y studiów: studia jednolite magisterskie
2. Forma/y studiów: stacjonarne, niestacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1
nauki prawne (100%/300 pkt ECTS)
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: nie dotyczy
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.
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny wiodącej
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.

Punkty ECTS
L.p.

Nazwa dyscypliny
liczba
-

-

%

-

-

Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20.08.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818).
1
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów

II - EFEKTY UCZENIA SIĘ
1. Tabela efektów uczenia się z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK (tab. II.1)
Nazwa kierunku studiów

Prawo

Dyscyplina/y do której/ych został przyporządkowany
kierunek studiów

nauki prawne

Dyscyplina wiodąca, w ramach której będzie uzyskiwana
ponad połowa efektów uczenia się

nauki prawne

Poziom kształcenia

studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

Symbol
kierunkowych
efektów
uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się
Absolwent studiów jednolitych magisterskich

Odniesienie
do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK
poziom 7

WIEDZA
K_W01

zna i rozumie w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka
P7S_WG
prawnego i prawniczego oraz historyczną zmienność jego znaczeń

K_W02

zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie nauk
prawnych w relacji do innych nauk oraz przedmiotową i P7S_WK
metodologiczną specyfikę nauk prawnych

K_W03

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między naukami
prawnymi a innymi naukami na poziomie umożliwiającym
P7S_WG
interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z
innych dyscyplin naukowych

K_W04

zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię nauk prawnych w
P7S_WG
języku polskim
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K_W05

zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy konstytuujące i
regulujące struktury i instytucje społeczne oraz źródła tych norm, ich
naturę, zmiany i sposoby wpływania na ludzkie zachowania oraz zna
P7S_WG
i rozumie w pogłębionym stopniu źródła norm prawnych, ich
strukturę, sposoby zmian, sposoby wpływania na indywidualne i
społeczne zachowania

K_W06

zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię prawną w
P7S_WG
wybranym języku obcym

K_W07

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między gałęziami
P7S_WG
prawa

K_W08

zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje struktur i
P7S_WG
instytucji prawnych

K_W09

zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody badawcze i strategie
P7S_WG
argumentacyjne stosowane w podstawowych gałęziach prawa

K_W10

zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na struktury i
P7S_WG,
instytucje prawne w odniesieniu do wybranych aspektów życia
P7S_WK
społecznego

K_W11

zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię, zagadnienia
złożone oraz relacje między nimi z zakresu szczegółowych nauk P7S_WG
prawnych, a także zależności zachodzące między tymi naukami

K_W12

zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczny rozwój i ewolucję
P7S_WG
instytucji, struktur, teorii i idei prawnych

K_W13

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między
kształtowaniem się idei oraz teorii prawnych a zmianami w kulturze i P7S_WG
w społeczeństwie

K_W14

zna i rozumie w pogłębionym stopniu rodzaje stosunków
społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych,
P7S_WK
organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych) i
prawidłowości, którym one podlegają

K_W15

zna i rozumie w pogłębionym stopniu stanowisko współczesnej nauki
prawa w zakresie: wewnętrznego prawa materialnego,
P7S_WG
wewnętrznego prawa procesowego, prawa Unii Europejskiej, prawa
międzynarodowego

K_W16

zna i rozumie w pogłębionym stopniu bieżący stan badań w zakresie
P7S_WG
wybranej problematyki prawnej

K_W17

zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
P7S_WK
przedsiębiorczości

K_W18

zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę prawa i prawników w
P7S_WK
kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa
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K_W19

zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody interpretacji i wykładni
P7S_WG
tekstu prawnego

K_W20

zna i rozumie w pogłębionym stopniu profesjonalne narzędzia
wyszukiwawcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i jego P7S_WG
problematyki

K_W21

zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia oraz zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ze
P7S_WK
szczególnym uwzględnieniem reguł odnoszących się do
wykonywania zawodów prawniczych

K_W22

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i normy etyczne, ze
szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej poszczególnych P7S_WK
zawodów prawniczych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

potrafi obserwować zjawiska społeczne rozmaitej natury, a także
wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat tych zjawisk, również
w perspektywie historycznej, przy użyciu różnych źródeł oraz
P7S_UW
interpretować je z punktu widzenia problemów prawnych; potrafi
analizować motywy i wzory ludzkich zachowań w złożonych
sytuacjach prawnych

K_U02

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu
prawa oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy złożonych P7S_UW
problemów prawnych i społecznych

K_U03

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa oraz z
P7S_UK
odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych
rozwiązań technologicznych

K_U04

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania
rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy P7S_UK,
dotyczące różnych zagadnień prawnych z wykorzystaniem różnych P7S_UW
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych,
jak i innych dyscyplin naukowych

K_U05

potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, potrafi
przedstawiać rozbudowaną argumentację w kontekście wybranych P7S_UK,
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się P7S_UW
przy tym zasadami etycznymi
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K_U06

potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi, w tym potrafi rozróżniać metody badań
prawnych, formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne
metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze; potrafi P7S_UW
opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać
wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej
subdyscypliny prawnej

K_U07

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
P7S_UW
w celu analizowania działań praktycznych

K_U08

potrafi formułować oryginalne rozwiązania złożonych problemów
prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
P7S_UW
przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach
praktycznych

K_U09

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej sfery działalności
prawnej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody
P7S_UO
pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych indywidualnych i zespołowych

K_U10

potrafi kierować pracą zespołu pracującego nad rozwiązaniem
złożonego problemu prawnego dotyczącego konkretnego zdarzenia
P7S_UO
społecznego; potrafi współdziałać i rozdzielać role w zespole innym
osobom w zależności od ich wiedzy, kwalifikacji i kompetencji

K_U11

potrafi podejmować wiodącą rolę w zespole rozwiązującym złożone
problemy praktyczne i wchodzić w różne interakcje z innymi
P7S_UO
zespołami zajmującymi się powiązanymi problemami w przypadku
zaistnienia złożonej sytuacji prawnej

K_U12

potrafi zaplanować samokształcenie na podstawie obserwacji
zmieniającego się stanu prawnego oraz otoczenia społecznego i
P7S_UU
gospodarczego, a także potrafi ukierunkowywać innych w tym
zakresie

K_U13

potrafi zmodyfikować kierunek własnego rozwoju z uwagi na
zmieniające się uwarunkowania rynku usług prawniczych oraz usług P7S_UU
pokrewnych

K_U14

potrafi prowadzić debatę, a także uczestniczyć w debatach
prowadzonych przez inne osoby, a w szczególności: potrafi ujawniać
wady i błędy logiczne wypowiedzi oraz określać wpływ tych wad i
błędów na perswazyjność argumentów, dobierać i tworzyć strategie
P7S_UK
argumentacyjne, konstruować zaawansowane krytyczne argumenty,
formułować wszechstronne odpowiedzi na krytykę, określić stopień
doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub
argumentacji
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K_U15

potrafi wykrywać złożone zależności między kształtowaniem się idei
i teorii prawnych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa P7S_UW
relacje między tymi zależnościami

K_U16

potrafi analizować złożone argumenty prawne, potrafi identyfikować
składające się na nie tezy i założenia, potrafi ustalać zależności P7S_UW
logiczne i argumentacyjne między tezami

K_U17

potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami
P7S_UW
i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi)

K_U18

potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne w języku
polskim oraz w języku obcym w zakresie języka prawnego i P7S_UK
prawniczego

K_U19

potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu P7S_UK
Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych P7S_KK
treści

K_K02

jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; jest
gotów do aktywnego i wytrwałego podejmowania indywidualnych i P7S_KR
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prawa

K_K03

docenia znaczenie nauk prawnych dla rozwoju jednostki i
prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, jest gotów do
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów P7S_KK
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K04

jest gotów do utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce prawniczej, odznaczania się rozwagą,
P7S_KR
dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań związanych z rolą prawnika

K_K05

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; jest gotów do
P7S_KR
szukania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych działań prawników

K_K06

jest gotów do odznaczania się odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla P7S_KR
których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku
specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
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K_K07

jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym
z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do
P7S_KO
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania prawne

K_K08

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
P7S_KO
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

K_K09

jest gotów do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym,
interesuje się nowatorskimi koncepcjami w zakresie prawa w P7S_KO
powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego

K_K10

jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

OBJAŚNIENIA *
Symbole oznaczają:
na pierwszym miejscu umieszczony jest kierunkowy efekt uczenia się
na drugim miejscu podkreślnik (_)
na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych (K),
na czwartym i piątym miejscu nr efektu uczenia się.
*-wpisać właściwy poziom, czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich.
**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite studia magisterskie. W
kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z
właściwego rozporządzenia MNiSW.
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny
Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Beata Kanarek

dr/p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US –
koordynator zespołu przygotowującego raport

Ewelina Cała-Wacinkiewicz

dr hab. prof. US/p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych US

Marzena Fähnrich

dr/Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji
US

Wojciech Bożek

dr/Zastępca p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych US

Małgorzata Ofiarska

dr hab. prof. US/członek Rady Dydaktycznej WPiA US

Katarzyna Dadańska

dr/adiunkt, członek zespołu kierunku Prawo

Aleksandra Klich

dr/adiunkt, członek zespołu kierunku Prawo

Adriana Tomczyk

dr/adiunkt, wydziałowy koordynator ds. wsparcia studentów
niepełnosprawnych

Ewa Michałkiewicz-Kądziela

dr/adiunkt, opiekun I roku studiów na kierunku Prawo

Radek Wasilewski

dr/adiunkt, opiekun praktyk studenckich, członek zespołu
kierunku Prawo

Ewa Szubert

mgr/Kierownik sekcji ds. kształcenia

Kamila Ekert

mgr/Kierownik obiektu

Weronika Woźna-Burdziak

mgr/asystent
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Prezentacja uczelni
Uniwersytet Szczeciński (dalej: Uniwersytet/US/Uczelni) został utworzony ustawą z 21.07.1984 r. z
połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w r.a. 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną
tradycję akademicką i pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie. W skład nowo
utworzonego Uniwersytetu wszedł Instytut Prawa i Administracji, który w lipcu 1988 r. został
przekształcony w Wydział Prawa i Administracji (dalej: Wydział/WPiA).
Uniwersytet prowadzi na 7 Wydziałach ponad 130 kierunków studiów. Kształci łącznie 12 330
studentów, 264 doktorantów i 316 uczestników studiów podyplomowych. Zatrudnia 1786
pracowników, w tym 1014 nauczycieli akademickich: 87 profesorów tytularnych, 245 profesorów
Uczelni, 51 adiunktów habilitowanych, 408 adiunktów ze stopniem doktora, 99 asystentów, 115
wykładowców z tytułem zawodowym magistra i ze stopniem doktora, 10 lektorów i 2 instruktorów.
Uczelnia działa w oparciu o przyjętą Strategię rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028
(dalej: Strategia Rozwoju US 2019-2028), określającą cele, misję i kierunki rozwoju Uniwersytetu. Misją
nadrzędną US jest prowadzenie niezależnej i stojącej na wysokim poziomie działalności badawczej i
dydaktycznej, przy uwzględnieniu ścisłych powiązań między tymi dwoma obszarami, zachowaniu
autonomii szkoły wyższej oraz wolności w podejmowaniu badań naukowych i w doborze treści
kształcenia.
Przyjęty 30.05.2019 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej: Statut US), reorganizując
dotychczasową strukturę Uczelni, wprowadził zmiany w sposobie organizacji kształcenia. Obecnie
jednostkami organizującymi i realizującymi kształcenie są wydziały, natomiast jednostkami
organizującymi i prowadzącymi działalność badawczą w ramach poszczególnych dyscyplin nauki są
instytuty. Na podstawie zarządzenia nr 67/2019 Rektora US z 18.06.2019 r. utworzono Instytut Nauk
Prawnych jako jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut – w obecnym okresie
ewaluacji 2017-2021 – prowadzi działalność badawczą w dziedzinie nauk społecznych w ramach
dyscypliny nauki prawne. Zgodnie z zarządzeniem nr 142/2020 Rektora US z 03.11.2020 r. w sprawie
przekształcenia Wydziału Prawa i Administracji w podstawową jednostkę organizacyjną, z dniem
01.01.2021 r. Wydział – wzorem innych wydziałów prawa w Polsce – wraca do dawnej formuły
organizacyjno-prawnej, łącząc obie sfery działalności: naukę i kształcenie. Na czele nowego Wydziału
stać będzie dziekan.
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (od 1996 r.) i doktora
habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (od 2005 r.).
Kierunek Prawo jest wiodącym kierunkiem studiów prowadzonym na WPiA (obok kierunku
Administracja, a także uruchomionych od r.a. 2020/2021 dwóch nowych kierunków: Prawo Internetu
i ochrony informacji oraz Prawo służb mundurowych, a także obok prowadzonego we współpracy z
Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania kierunku ekonomiczno-prawnego. Kierunek Prawo
uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia uchwałą nr 223/2015 Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej. Zajmuje pierwsze miejsce w strukturze Wydziału pod względem liczby studentów,
kształcąc 1017 studentów na studiach stacjonarnych i 287 na studiach niestacjonarnych (stan na dzień
18.11.2020 r.).
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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
1.1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni
Koncepcja kształcenia na kierunku Prawo zbieżna jest z misją US, określoną w Strategii rozwoju US
2019-2028. Misją nadrzędną US jest prowadzenie niezależnej i stojącej na wysokim poziomie
działalności badawczej oraz dydaktycznej przy uwzględnieniu ścisłych powiązań pomiędzy tymi dwoma
obszarami, wolności badań naukowych i doborze treści kształcenia. Głównymi celami strategicznymi
Uczelni są: stworzenie silnego ośrodka naukowego, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
współpraca z otoczeniem gospodarczym, zapewnienie sprawności funkcjonowania Uczelni oraz jej
stabilności finansowej.
W strategię US wpisuje się strategia rozwoju Wydziału (stanowiąca zał. do uchwały nr
41/2017/2018 Rady WPiA US z 15.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju WPiA US), w
której nacisk kładzie się na zapewnienie interdyscyplinarnego, wszechstronnego i akademickiego
wykształcenia. Zarówno misja US, jak i strategia Wydziału, stanowią wyznaczniki służące tworzeniu i
realizowaniu wysokiej jakości kształcenia. Realizując misję jedności nauki i kształcenia oraz misję
obywatelską i kulturową, Wydział dostosowuje programy studiów, w tym program dla kierunku Prawo,
do pojawiających się zmian otoczenia prawnego i gospodarczego, w celu sprostania wyzwaniom
współczesności i odpowiedzi na zapotrzebowanie na kształcenie w określonej dyscyplinie.
Przygotowuje absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu intelektualnym, politycznym i
gospodarczym. Jego zadaniem jest propagowanie właściwych wzorców społecznych i kulturowych, w
tym poszanowania prawa, instytucji państwowych oraz samorządowych. Dzięki przyjętej koncepcji
kształcenia na kierunku Prawo, Wydział przygotowuje absolwentów o wiedzy, umiejętnościach i
kompetencjach społecznych, odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego i
wymaganych na współczesnym rynku pracy, a jednocześnie rynek ten kreuje przez nauczanie i
kształtowanie postaw studentów, zgodnych z tendencjami ogólnokrajowymi, europejskimi oraz
światowymi.
Na kierunku Prawo kształci się przyszła kadra wymiaru sprawiedliwości, organów ochrony prawnej,
organów administracji rządowej i samorządowej, obsługi prawnej przedsiębiorców, podmiotów
kształtujących bezpieczeństwo prawne społeczeństwa,
podmiotów stanowiących zaplecze
uczestników profesjonalnego i konsumenckiego obrotu gospodarczego, organizacji pozarządowych (w
tym organizacji pożytku publicznego i innych podmiotów, dla których wiedza, umiejętności i
kompetencje społeczne z zakresu dyscypliny nauki prawne mają podstawowe znaczenie). Wydział
przygotowuje absolwentów kierunku Prawo do pełnienia ważnych ról w życiu intelektualnym,
politycznym i gospodarczym, przede wszystkim w kontekście lokalnego, ale także krajowego czy
europejskiego, rynku pracy.
Koncepcja kształcenia na kierunku Prawo zakłada wielopłaszczyznowe ujęcie zagadnień należących
do dyscypliny nauki prawne. Służy to lepszemu i pełniejszemu zrozumieniu istoty funkcjonowania
systemu prawa we współczesnym świecie oraz jego służebnej roli społecznej. Interdyscyplinarność i
wielopłaszczyznowe ujęcie tematyki pozwalają na szczegółowe poznawanie zagadnień i tendencji
dotyczących genezy i ewolucji oraz zmian w prawie stanowionym. Pozwalają także zaobserwować
ogólne i globalne zjawiska oraz trendy zmian prawa nie tylko w ujęciu prawa krajowego, ale i
międzynarodowego, w tym prawa unijnego. Wielopłaszczyznowość studiów pozwala absolwentom na
właściwą reakcję w różnorodnych sytuacjach, wynikających z wykonywania zawodów prawniczych.
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne nie tylko do
wykonywania zawodów prawniczych, ale również w działalności publicznej i karierze naukowej. Ostatni
z celów jest realizowany zarówno w trakcie jednolitych studiów magisterskich (dalej: j.s.m.) (m.in. przez

udział studentów w działalności licznych kół naukowych, udział w projektach badawczych i publikacjach
naukowych, realizowanych z udziałem studentów), jak i kształcenia doktorantów.
Program studiów, uwzględniając potrzeby rynku pracy, stara się rozwijać, także istotne z punktu
widzenia przyszłej pracy zawodowej, umiejętności z zakresu praktycznego stosowania prawa (m.in.
przez realizację przedmiotów do wyboru w ramach modułu pn. praktyczne aspekty wykonywania
zawodów prawniczych: Studencka Poradnia Prawna, rozprawa sądowa, warsztaty prawnicze z pisania
pism sądowych i urzędowych, negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów). Od semestru letniego
r.a. 2020/2021 Studencka Poradnia Prawna zacznie funkcjonować w zmienionej formule pn. Klinika
Prawa, z 4 jednostkami wewnętrznymi: Studencką Poradnią Prawną, Centrum Praktyk Sądowych,
Poradnią ds. Dyskryminacji i Mobbingu oraz Poradnią ds. Cudzoziemców.
Kandydat na kierunek Prawo powinien prezentować wartości nakierowane na propagowanie
właściwych postaw obywatelskich, społecznych i kulturowych, w tym poszanowanie prawa, instytucji
państwowych oraz samorządowych, ochronę praw człowieka i obywatela (opis warunków rekrutacji
przedstawiono w Cz. I Kryt. 3 Raportu).
1.2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalności naukową
Prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych (w
ramach dyscypliny nauki prawne) są ściśle związane z realizowanym na kierunku Prawo kształceniem,
wspierając osiąganie zakładanych efektów uczenia się (zwanych dalej: EU). Instytut dąży do
podnoszenia swojej rangi wśród innych jednostek naukowych, przez systematyczne prowadzenie
badań naukowych, których efektem są: publikacje w renomowanych czasopismach i wydawnictwach
naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, wystąpienia pracowników podczas
konferencji i seminariów naukowych, a także przez intensyfikację współpracy naukowej z innymi
krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia społecznogospodarczego. Skupia w swoich strukturach naukowców – teoretyków i praktyków z zakresu prawa
oraz administracji – z Polski i zagranicy, którzy kształcą specjalistów na różnych kierunkach studiów
oraz przyczyniają się do rozwoju dyscyplin: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji. Do końca
2018 r. badania naukowe były prowadzone w ramach działających w strukturze Wydziału katedr.
Od 2019 r. w ramach Instytutu działalność naukową prowadzi trzynaście zespołów badawczych,
utworzonych przez Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu. Zespoły
badawcze (Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego, Tworzenia i Wykładni Prawa,
Prawnej Ochrony Rodziny, Prawa Komunikacji Elektronicznej, Ochrony Praw Człowieka w Polskim
Systemie Prawnym, Prawa Ochrony Środowiska, Współczesnych Wyzwań Prawa Konstytucyjnego,
Prawa Karnego, Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej, Prawa Międzynarodowego i
Prawa Unii Europejskiej, Prawa Finansowego, Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru
Sprawiedliwości oraz Filozofii, Teorii i Ekonomicznej Analizy Prawa) działają w oparciu o zarządzenie nr
1/2019/2020 Dyrektora INP US z 12.11.2019 r. – Regulamin działania zespołów badawczych Instytutu
Nauk Prawnych US. Wydział w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej za lata 20132016 uzyskał kategorię naukową B.
Pracownicy, doktoranci i studenci prowadzą efektywne prace badawcze. Wyniki działalności
naukowej prezentują w języku polskim i w językach obcych w publikacjach naukowych, a także podczas
wystąpień w ramach konferencji krajowych i międzynarodowych. Wiele rozpraw naukowych
przygotowanych przez nauczycieli akademickich uzyskało uznanie w ogólnopolskich konkursach (m.in.
M. Rylski zdobył nagrodę „Złote Skrzydła 2015” w ramach konkursu Dziennika Gazety Prawnej na
najlepszą książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych spośród autorów do
35 r.ż. za monografię pt. Weksel między stronami stosunku pracy, C.H. Beck 2015; R. Molski otrzymał
Nagrodę Naukową CARS 2018 – Wielka Sowa za monografię pt. Prawne i ekonomiczne aspekty polityki
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promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2015; A. Klich uzyskała wyróżnienie w IX edycji Konkursu Wolters Kluwer i
„Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru
sprawiedliwości – za monografię pt. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz,
C.H. Beck 2016; K. Gmerek uzyskała drugą nagrodę za najlepszą pracę doktorską w LIV Konkursie
„Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych –
monografię pt. Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej, Uniwersytet Szczeciński.
Rozprawy i Studia T. (MCXLVII) 1073, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2019).
Pracownicy Wydziału są autorami licznych monografii naukowych, rozdziałów w monografiach
naukowych, artykułów, glos, komentarzy, opracowań encyklopedycznych, zarówno w języku polskim,
jak i w językach obcych. Aktywnie uczestniczą w ogólnopolskim wielotomowym przedsięwzięciu
wydawniczym pn. Wielka Encyklopedia Prawa, mającym na celu podniesienie świadomości prawnej
społeczeństwa i zapewnienie dostępu do bogatej wiedzy prawniczej, przedstawionej w poszczególnych
tomach (partnerem naukowo-wydawniczym projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dalej
NCBR). Na bieżąco aktualizowany wykaz osiągnięć naukowych pracowników znajduje się na stronie
internetowej Wydziału.
W latach 2015-2020 WPiA zrealizował liczne projekty naukowe. W szczególności realizował Projekt
„NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii
komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany był od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. w partnerstwie: WPiA Uniwersytetu
Łódzkiego (lider projektu), WP, AiE Wrocławskiego oraz WPiA US (partnerzy projektu). Celem projektu
była poprawa jakości wydawanych orzeczeń i zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.
Istotna, z punktu widzenia upowszechniania wyników badań kadry naukowej prowadzącej
działalność badawczą i dydaktyczną na ocenianym kierunku, jest realizacja (od 01.01.2019 r. do
31.12.2020 r.) projektu badawczego pn. „Podniesienie poziomu naukowego oraz
umiędzynarodowienie czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz Podniesienie poziomu naukowego oraz
umiędzynarodowienie czasopisma Studia Administracyjne”, finansowanego ze środków budżetu
państwa w wysokości 210 134,00 zł (DUN – działalność upowszechniająca naukę). Finansowana ze
środków budżetu państwa (DUN) była także organizacja VI Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (projekt
realizowany w okresie od 31.07.2016 r. do 31.12.2016 r.), której gospodarzem była Katedra Prawa
Cywilnego, a uczestnikami ponad 250 reprezentantów środowiska polskich cywilistów, przedstawicieli
wymiaru sprawiedliwości i poszczególnych zawodów prawniczych.
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA realizowała projekt „Współczesne prawo
międzynarodowe – idee a rzeczywistość” Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem
Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego. Konferencja odbyła się w dniach 17-19.05.2017 r. w
Międzyzdrojach i była współorganizowana przez funkcjonalnie powiązane z WPiA Stowarzyszenie
Amicus Facultatis Iuris Stetinensis, a także International Law Association – Grupa Polska. W Konferencji
uczestniczyło 108 przedstawicieli z 27 ośrodków naukowych. 74 uczestników wygłosiło referaty z
obszarów badawczych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Wyniki badań zostały
opublikowane w monograficznej pracy zbiorowej, (zatytułowanej tak, jak Konferencja), nakładem
Wydawnictwa C.H. Beck. Konferencja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (numer umowy 625/P-DUN/2017, termin realizacji: 3.01-30.11.2017 r.),
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Osiągnięciem Wydziału o istotnym oddziaływaniu społecznym była realizacja dwóch projektów,
wspieranych środkami NCBR: Prawno-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku oraz Akademia Młodego
Prawnika. Pierwszy z nich uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu
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„Trzecia Misja Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18), którego celem było rozwijanie
kompetencji u 60 osób powyżej 50. r.ż., przez objęcie ich systemem kształcenia z zakresu wiedzy
prawno-ekonomicznej, zmierzające do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzania
wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej,
zapobiegania społecznemu wykluczeniu, nabycia umiejętności codziennego korzystania z nowych
technologii, w celu przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu, a także przełamywania barier
pokoleniowych przez integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową. Projekt „Akademia
Młodego Prawnika” (WND-POWR.03.01.00-00-T082/18) realizowany w okresie od 01.12.2018 r. do
31.03.2020 r. uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu „Trzecia Misja
Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18). Celem projektu było podniesienie kompetencji u 80
uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat z zakresu nauk prawnych oraz nauk pozaprawnych,
zmierzające do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzenia ich wiedzy ogólnej i
specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej, a także
zapobiegania społecznemu wykluczeniu poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom
z niepełnosprawnością i zagrożonym ubóstwem.
W projektach naukowych biorą także udział studenci, m.in. student kierunku Prawo (B. Wilk)
sprawował funkcję kierownika projektu pn. „Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie
prawnym”, wyłonionego w 4. edycji Programu „Diamentowy Grant”, finansowanego ze środków
MNiSW. Wydział realizuje także liczne programy międzynarodowe, m.in. w okresie od 01.9.2016 r. do
01.9.2018 r. realizował projekt badawczy pn. „The Charter of Fundamental Rights of the European
Union »in action«” finansowany ze środków Komisji Unii Europejskiej (wykaz pozostałych
realizowanych projektów międzynarodowych w Cz. I Kryt. 7 Raportu). Przykładem realizacji projektu
wyłonionego przez NCBR, w ramach konkursu pn. „Projektowanie uniwersalne”, jest projekt „Jak
najbliżej dostępności”, który otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 963 492,50 zł.
W 2021 r. Instytut będzie organizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Inkluzja społeczna
osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”. Jej
realizacja nastąpi w ramach konkursu pn. „Społeczna odpowiedzialność nauki – Doskonała nauka –
Wsparcie konferencji naukowych”, ogłoszonego przez MNiSW. Kwota uzyskanego dofinansowania
wynosi 68 792,50 zł.
W dniu 15.11.2019 r. Instytut przystąpił do Porozumienia o utworzeniu płaszczyzny współpracy pn.
„Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”, którego przewodnictwo obejmie w
przyszłym roku. Instytut zawarł również porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego
organizowania wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych i integracyjnych z Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Szczecinie oraz Szczecińską Izbą Adwokacką.
Od 2020 r. w strukturze WPiA funkcjonuje Centrum Analiz Eksperckich, jako niezależny ośrodek
ekspercki Wydziału, którego celem jest podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w
zakresie opracowywania zagadnień, wskazanych m.in. przez: organy administracji rządowej i
samorządowej, inne podmioty wykonujące zadania publiczne, podmioty prawa prywatnego (w tym
przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu), organizacje non profit, osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej. Aktywność w ramach Centrum egzemplifikuje działalność ekspercka
świadczona na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w
Gorzowie Wielkopolskim, Urzędu Miasta Szczecin czy Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w
Szczecinie.
Prowadzone przez pracowników Wydziału badania naukowe wykorzystywane są w procesie
kształcenia. Efekty prac badawczych pracowników służą tak rozwojowi naukowemu jednostki, jak i
zgodnie z celem profilu ogólnoakademickiego doskonaleniu koncepcji kształcenia i treści kształcenia
poszczególnych przedmiotów, m.in. poprzez przenikanie efektów badań, w tym najnowszej wiedzy, do
procesu kształcenia. Wyniki badań naukowych nauczycieli akademickich zostały wykorzystane przy
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opracowywaniu koncepcji i programu studiów oraz określaniu zakładanych EU na kierunku Prawo.
Znajdują swój wyraz w programie studiów (proponowane przedmioty, w tym przedmioty do wyboru:
wykłady monograficzne, konwersatoria, moduły praktyczne) oraz w sylabusach (m.in. w propozycji
treści programowych oraz zalecanej literaturze podstawowej i uzupełniającej). Wpływają istotnie na
doskonalenie programu studiów (stanowią uzasadnienie wniosku o uruchomienie kolejnego
przedmiotu do wyboru, wprowadzenie nowego przedmiotu/modułu; uzasadniają zmiany w doborze
treści kształcenia i zalecanej literatury uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe).
Wszystko to pozwala na aktualizację przekazywanych treści kształcenia, wprowadzanie nowych
rozwiązań w ramach przedmiotów kierunkowych oraz rozwijanie oferty przedmiotów do wyboru.
Umożliwia podnoszenie efektywności osiągania przez studentów zakładanych EU w zakresie
kompetencji badawczych. Wykaz przedmiotów związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością
naukową w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, określają zał. nr 7 i nr 7a
do rozdz. 3 programu studiów. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Prawo są
autorami i współautorami ogólnopolskich podręczników akademickich (szerzej: Cz. I Kryt. 4 Raportu).
W prowadzenie badań naukowych zaangażowani są także 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 w 27 studenckich kołach naukowych
(m.in. Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”; Nauk Penalnych Ultima Ratio; Prawa Finansowego
FiskUS; Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor Civilia”; Prawa
Administracyjnego; Prawa Gospodarczego Publicznego; ProLepsis; „CogitUS” im. Dostojewskiego,
Sołżenicyna i Tołstoja; Prawa Handlowego; Arbitrażu i Mediacji; Teoretyków Suicydologii; Prawa
Sportowego; Prawa Konstytucyjnego; Prawa Karnego; Prawa Polskiego i Porównawczego;
Kryminologii; Jurysprudencja; PEACELAB; Centrum Edukacji Prawnej; Prawa Międzynarodowego
Publicznego; Prawa Karnego Materialnego; Prawa Gospodarczego; Prawa Wyborczego „Vox Populi”
(pełny wykaz kół: http://sks.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2013/04/Ko%C5%82a-Naukowe-US.pdf).
Działalność badawcza studentów w ramach kół naukowych jest realizowana m.in. poprzez
organizowanie spotkań naukowych, debat, sesji, warsztatów i konferencji oraz publikowanie artykułów
naukowych, a także udział w monografiach naukowych (wykaz osiągnięć naukowych studentów
stanowi zał. 1.1), np. w samym Kole Naukowym Prawa Finansowego FiskUS opublikowano w
analizowanym okresie 7 recenzowanych monografii naukowych wieloautorskich z udziałem przede
wszystkim studentów.
Wydział wspiera materialnie prowadzone przez studentów badania naukowe, co z uwagi na
specyfikę badań w dyscyplinie nauki prawne polega przede wszystkim na systematycznym
powiększaniu księgozbioru Biblioteki Kampusowej Narutowicza PiA (dalej: Biblioteka WPiA),
udostępnianiu wyposażonej sali multimedialnej w sprzęt komputerowy i biurowy, funkcjonowaniu
Salonu Dyskusyjnego (który po wznowieniu, jako „Przystanek Dyskusja – Salon Dyskusyjny WPiA US”,
podejmuje obecnie liczne inicjatywy, np. debatę akademicką, wykłady zewnętrzne) oraz zapewnieniu
dostępu do Internetu, a także do elektronicznych systemów informacji prawnej, jak również
dofinansowywaniu działalności kół naukowych i wydawanych przez nie publikacji (czasopism i
recenzowanych monografii naukowych). Wsparciu i indywidualizacji zainteresowań badawczych
studentów służy ponadto oferta wykładów otwartych, które nie zostały ujęte w planie studiów,
wygłaszanych przez zapraszanych samodzielnych pracowników badawczych i badawczodydaktycznych reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie, np. Zmierzch liberalnego
państwa prawa w Polsce – wykład prof. dr hab. Ewy Łętowskiej 8.04.2019 r.; Godność urzędu sędziego
wobec wyzwań współczesności – wykład SSN M. Laskowskiego 8.05.2019 r.; Sztuczna inteligencja a
legislacja. Reprezentacja wiedzy i analityka tekstu – wykład dra M. Araszkiewicza (UJ) 29.11.2019 r.
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Realizacja programu studiów na kierunku Prawo służy zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy
i umiejętności prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne.
Studenci Wydziału w ocenianym okresie byli laureatami licznych konkursów, m.in. w 2015 r. student
B. Wilk został laureatem programu „Diamentowy Grant” oraz I nagrody w Konkursie Dziennikarskim
„Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska”, organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych
i Kancelarię Senatu RP; studentka A. Nizielska zajęła I miejsce w XIX Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym im. mec. J. Agackiej-Indeckiej; student M. Wojna zajął II miejsce w konkursie na glosę
z zakresu prawa podatkowego, zorganizowanym przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
z siedzibą w Łodzi, uzyskał wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiego konkursu na glosę do wyroku w
sprawie podatkowej organizowanym przez WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w V
edycji tego konkursu zdobył II miejsce; w 2016 r: studenci M. Wojna, D. Wróblewska, B. Wilk, A.
Wiśniewski zajęli V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „EYe on Tax” z zakresu prawa podatkowego;
studenci Ł. Buczek i D. Wróblewska otrzymali stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia na r.a.
2016/2017; student P. Kupis otrzymał wyróżnienie w XXII i XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego im. J. Agackiej-Indeckiej; w 2019 r.: studenci O. Kubacki, R. Kędra, D. Kutelska, P.
Korban, P. Myć, E. Kwiatkowski, W. Jocz, M. Lasocki, K. Rudzki, A. Kuśmirczuk, A. Kulikowski zdobyli 3.
miejsce w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Symulację Rozprawy Cywilnej (Krakowska Akademia
im. A. Frycza Modrzewskiego). Ponadto praca magisterska Anny Pugacz, absolwentki WPiA z 2019
r., pt. Sytuacja prawna dziecka w alternatywnych modelach rodziny (przygotowana pod kierunkiem dra
hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US) została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez
Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw
dziecka.
1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku
pracy
Koncepcja kształcenia na kierunku Prawo zakłada czynny udział otoczenia społecznogospodarczego, w szczególności przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, samorządów zawodowych
(m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych i doradców podatkowych), a
także instytucji państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli pracodawców (np. Urząd Miasta
Szczecin, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Szczecinie, Squiz Poland Sp. z o.o., sędziowie sądu Rejonowego w Choszcznie, Wydział
Ksiąg Wieczystych, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, TBS, Izba Komornicza w Szczecinie, Pomerania
Brokers, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Statystyczny, Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.,
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Uldynowicz, Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Dworakowska,
Kancelaria Adwokacka Łukasz Kokoszko, Kancelaria Notarialna Grzegorz Osiński, Notariusze
Daleszyńscy, Spółka Partnerska Matmax Systemy Sprzątające sp. z o.o. sp. k., Matmax Jacek Majcherek,
„J.P.A.” Jerzy Dąbrowski, Centrum Handlowo-Usługowe Manhattan sp. z o.o., ECO-POLCON Sp. z o.o.,
FABICO sp. z o.o. sp. k., FANBAR Bartosz Fabiańczyk, Kancelaria Podatkowa Andrzej
Kacprzak, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie, Gdańsku i Szczecinie).
W konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów na kierunku Prawo podejmowana
była współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu realizacji i doskonaleniu
programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku została opisana w Cz.I Kryt. 6 Raportu. Ponadto
w udoskonalaniu programu studiów uczestniczą nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na
kierunku Prawo, przedstawiciele studentów i doktorantów.
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1.4. Sylwetka absolwenta
Sylwetka absolwenta kierunku Prawo zakłada wykształcenie prawnika, który posiada wiedzę z
zakresu poszczególnych gałęzi prawa, wzbogaconą o teorię i filozofię prawa oraz wiedzę z innych nauk
społecznych. Absolwent studiów prawniczych uzyskuje wszystkie kierunkowe EU. Studiując realizuje
przedmioty obowiązkowe: ogólnouczelniane, podstawowe i kierunkowe, a także moduły (w ramach
bloku: Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych) oraz przedmioty do wyboru z zakresu
szczegółowych dyscyplin prawniczych (wykłady monograficzne i konwersatoria). Z uwagi na
konieczność dostosowania koncepcji kształcenia do zmieniających się wymogów rynku pracy, program
studiów zakłada realizację postulatu kształcenia uniwersalnego przez wiązanie wiedzy prawniczej z
wiedzą z zakresu innych dyscyplin naukowych.
Absolwent kierunku Prawo posiada umiejętność egzegezy tekstu prawnego, co pozwala na
kontynuację rozwoju w wybranej specjalizacji. Jest przygotowany do samodzielnej pracy zawodowej,
posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność wykonywania różnorodnych
zadań, z wykorzystaniem zdolności kreatywnego, analitycznego i syntetycznego myślenia oraz
znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(dalej: ESOKJ). Jest przygotowany do podjęcia aplikacji prawniczej (ogólnej, adwokackiej, radcowskiej,
notarialnej, komorniczej) oraz aplikacji legislacyjnej, rzecznikowskiej, kuratorskiej, dyplomatycznej.
Zdobyte wykształcenie – uzupełnione wymaganymi egzaminami państwowymi i korporacyjnymi,
studiami podyplomowymi i kursami – daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach
publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej. Absolwent
kierunku Prawo posiada także wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia własnej działalności
gospodarczej. Może ubiegać się o licencję syndyka, rzeczoznawcy majątkowego, doradcy podatkowego
itp.
1.5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystywane wzorce krajowe
i międzynarodowe
Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku Prawo oparta została na doświadczeniach wynikających
z dotychczasowej współpracy z uczelniami, w tym zagranicznymi, otoczeniem społecznogospodarczym, wybranymi programami studiów i wzorcami międzynarodowymi (np. Uniwersytet w
Bremie). Program studiów na kierunku Prawo podlega bieżącej ocenie i doskonaleniu w ramach
systemu zapewniania jakości kształcenia (wykorzystanie wzorów międzynarodowych w
opracowywaniu programów studiów opisano w zał. 1.2).
Zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu US w Uniwersytecie działa uczelniany system jakości kształcenia (dalej:
USZJK). Strukturę organizacyjną systemu określa Rektor, natomiast cele i zakres jego działania ustala
Senat (do 17.12.2020 r. – uchwała nr 90/2011 Senatu US z 24.11.2011 r. w sprawie Wewnętrznego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim (dalej: uchwały nr 90/2011
Senatu US), od 17.12.2020 r. – uchwała nr 109/2020 Senatu US w sprawie Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim). Zgodnie z § 88 ust. 2 pkt 2 lit. a Statutu
US jednym z podstawowych zadań dziekana jest sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia.
Realizacja polityki jakości kształcenia na Wydziale odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu
nr 56/2020 Dziekana WPiA US z 26.11.2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej: Wydziałowy WSZJK).
Celami działania tego systemu są m.in.: podnoszenie poziomu kształcenia; opracowanie procedur
zapewniania jakości kształcenia; stworzenie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i
doskonalenia systemu, a także podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności US wobec innych uczelni.
Zakres działania Wydziałowego WSZJK obejmuje m.in. okresowe przeglądy i doskonalenie programów
studiów; ocenę realizacji procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć
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dydaktycznych; analizę warunków i trybu rekrutacji na studia; monitorowanie karier zawodowych
absolwentów w celu doskonalenia procesu kształcenia; zbieranie i wykorzystywanie opinii
pracodawców do tworzenia i doskonalenia programów studiów; procedury weryfikacji osiągniętych
efektów uczenia; analizę zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk; a także dbanie o wysoki
poziom kadry dydaktycznej. System ten podlega ewaluacji i doskonaleniu w oparciu o dotychczas
wypracowane dobre praktyki w zapewnianiu jakości kształcenia, wzbogacane nowymi instrumentami
działania sprzyjającymi doskonaleniu i umacnianiu wysokiej jakości kształcenia.
Działania podejmowane w ramach Wydziałowego WSZJK mają charakter ciągły i systematyczny.
Zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu kształcenia, monitorowania
i ewaluacji polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością. W ramach tego
systemu istotną rolę odgrywa Zespół kierunku Prawo (dalej: Zespół kierunku), do którego zadań należy
w szczególności: przygotowanie projektu programu studiów, uzgodnienie z dyrektorem Instytutu i
przekazanie projektu dziekanowi; merytoryczny nadzór nad realizacją programu studiów i
występowanie z propozycjami niezbędnych zmian w tym zakresie; proponowanie dziekanowi obsady
osobowej zajęć prowadzonych w ramach kierunku, po uzyskaniu opinii dyrektora Instytutu; składanie
sprawozdań z działalności Zespołu (wpływ realizowanej polityki jakości na doskonalenie koncepcji
kształcenia na kierunku Prawo został przedstawiony w Cz. I Kryt. 10 Raportu). Zakładana i realizowana
koncepcja kształcenia sprzyja dalszej edukacji po zakończeniu studiów, w szkole doktorskiej albo na
studiach podyplomowych i kursach oferowanych przez Wydział oraz US. Koncepcja kształcenia na
kierunku Prawo pozwala – obok kształcenia w formie tradycyjnej – na przejście do modelu kształcenia
zdalnego. Ta właściwość programu studiów umożliwiła w semestrze letnim r.a. 2019/2020 i semestrze
zimowym r.a. 2020/2021 efektywne kształcenie studentów w warunkach epidemii COVID-19 i w
ramach obowiązujących przepisów MNiSW.
1.6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, ich związek z koncepcją, poziomem i profilem studiów
oraz dyscypliną nauki prawne
Program studiów na kierunku Prawo określa EU zdefiniowane w ustawie z 22.12.2015 r. o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 226), z uwzględnieniem uniwersalnych
charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia
określonych w przepisach rozporządzenia MNiSW z 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018
r. poz. 2218). Koncepcja kształcenia zakłada, że zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobywane podczas
studiów na kierunku Prawo, odwołują się do dyscypliny nauki prawne. Przyjęte EU dla kierunku Prawo,
profil ogólnoakademicki, jednolite studia magisterskie, obejmują 22 efekty w zakresie wiedzy, 19
efektów w zakresie umiejętności oraz 10 efektów w zakresie kompetencji społecznych.
Efekty uczenia się uwzględniają wszystkie charakterystyki drugiego stopnia EU określonych na
poziomie 7 w Polskiej Ramie Kwalifikacji (dalej: PRK) dla profilu ogólnoakademickiego (tabela EU
zawierająca pokrycie charakterystyk drugiego stopnia PRK – poziom 7 – w zał. do Rozdz. 2 programu
studiów) 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 w zakresie
wiedzy akcentują znajomość i rozumienie w pogłębionym stopniu zależności między naukami
prawnymi a innymi naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną
pracę ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, a także rolę prawa i prawników w kształtowaniu
kultury prawnej społeczeństwa, w zakresie umiejętności uwzględniają kompetencje badawcze, w tym
analityczne, natomiast w zakresie kompetencji społecznych docenianie znaczenia nauk prawnych dla
rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych.
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Kluczowymi, przykładowymi efektami kierunkowymi powiązanymi z dyscypliną nauki prawne są
następujące EU:
1) w zakresie wiedzy K_W08 , K_W10 K_W11,K_W15;
2) w zakresie umiejętności: K_U02, K_U06, K_U08, K_U16, K_U18 ;
3) w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 .
Dla każdego przedmiotu opracowano efekty przedmiotowe, które stanowią uszczegółowienie
efektów kierunkowych (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). Spójność i relacje
między efektami przedmiotowymi i kierunkowymi oraz charakterystykami drugiego stopnia ilustruje
matryca EU (zał. nr 2 i nr 2a do Rozdz. 3 programu studiów), a także sylabusy przedmiotów będące
załącznikami do programu studiów (zał. nr 5 i nr 5a do Rozdz. 3 programu studiów). Wszystkie efekty
kierunkowe są uzyskiwane w ramach efektów przedmiotowych przewidzianych w programie studiów,
np. w programie studiów:
1) kierunkowy EU z zakresu wiedzy K_W08 znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych
m.in. takich przedmiotów, jak np. Prawo pracy (student opisuje podstawowe instytucje prawa
pracy), Prawo rzeczowe (rozpoznaje instytucje z zakresu prawa rzeczowego), Prawo finansowe
(student zna podstawowe konstrukcje prawne oraz zasady funkcjonowania sektora finansów
publicznych w Polsce, zasady prowadzenia gospodarki finansowej na szczeblu centralnym oraz
w samorządzie terytorialnym), Prawo samorządu terytorialnego (student ma wiedzę w
zakresie ustroju, zadań, zasad organizacji, a także konstruowania i funkcjonowania samorządu
terytorialnego), Prawo morskie (student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawa morza,
prawa morskiego: administracyjnego, cywilnego [handlowego], pracy, karnego i kolizyjnego),
Prawo prywatne międzynarodowe (zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe
instytucje prawa prywatnego międzynarodowego), międzynarodowe Prawo publiczne
(student charakteryzuje Prawo międzynarodowe publiczne, wymieniając i opisując jego cechy,
student wymienia i charakteryzuje podmioty prawa międzynarodowego, student definiuje
umowę międzynarodową, objaśnia jej strukturę i znaczenie poszczególnych postanowień,
identyfikuje rodzaje umów);
2) kierunkowy EU z zakresu umiejętności K_U02 znajduje rozwinięcie w efektach przedmiotowych
takich przedmiotów, jak np. Prawo karne (potrafi stosować przepisy prawno-karne z
uwzględnieniem politycznego, społecznego, ekonomicznego, historycznego, filozoficznego i
psychologicznego kontekstu prawa), Prawo cywilne – zobowiązania I (potrafi wykorzystywać
wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań w celu analizy problemów prawnych), Prawo
rzeczowe (ustala konsekwencje prawne podanego stanu faktycznego przez pryzmat instytucji
z zakresu prawa rzeczowego), Prawo finansowe (dostrzega związki pomiędzy zjawiskami
finansowoprawnymi i zjawiskami społecznymi), Prawo morskie (potrafi rozwiązywać określone
problemy prawne i organizacyjne oraz poprawnie opracować projekty rozstrzygnięć
niezbędnych w praktyce gospodarki i administracji morskiej [akty administracyjne, akty
normatywne, umowy handlowe]), Prawo administracyjne I (student potrafi wykorzystywać i
integrować nabytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego w rozwiązywaniu
problemów prawnych i społecznych (kazusy) wymagających zastosowania wiedzy
interdyscyplinarnej), postępowanie cywilne I (posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy
teoretycznej w celu projektowania działań praktycznych), międzynarodowe Prawo publiczne
(student analizuje podstawowe konwencje międzynarodowe i potrafi na ich podstawie
wnioskować o prawach i obowiązkach państw i podmiotów niepaństwowych
międzynarodowego prawa publicznego), Prawo handlowe I (potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego oraz powiązanych z nim dyscyplin
w celu analizy złożonych problemów prawnych i społecznych);
3) EU określony dla kierunku z zakresu kompetencji społecznych K_K03 znajduje rozwinięcie w
efektach przedmiotowych takich przedmiotów, jak np. postępowanie administracyjne i
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sądowoadministracyjne (potrafi myśleć i działać aktywnie, wyszukując optymalne sposoby
osiągania zakładanych celów), Prawo administracyjne I (student docenia znaczenie prawa
administracyjnego dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, w
polskim porządku prawnym), Prawo cywilne część ogólna (dostrzega potrzebę pogłębiania
wiedzy i konieczność jej uaktualniania), Prawo socjalne (docenia znaczenie zdobytej wiedzy z
zakresu prawa socjalnego w środowisku społecznym oraz przy rozwiązywaniu problemów; jest
gotów do ponoszenia odpowiedzialności w zakresie podejmowanych działań związanych z
prawem socjalnym).
Szczegółowe sformułowanie efektów przedmiotowych określające zakres oferowanej wiedzy,
rodzaj osiąganych umiejętności i kompetencji społecznych pozwala na stworzenie systemu weryfikacji
dla każdego przedmiotu. Efekty uczenia się określa tabela EU z odniesieniami do charakterystyk
drugiego stopnia PRK w zał. do Rozdz. 2 programu studiów, opis sposobów weryfikacji osiągania przez
studenta zakładanych EU stanowi zał. nr 3 i nr 3a do Rozdz. 3. W skład systemu oceny stopnia
osiągnięcia zakładanych EU wchodzą: oceny końcowe wystawiane z poszczególnych przedmiotów
(ocena z przedmiotu wystawiana jest jako jedna dla całego przedmiotu, niezależnie od rodzajów form
prowadzonych zajęć w obrębie przedmiotu), 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 EU dla kierunku studiów jest ostateczna
ocena studiów, której sposób wystawiania określa Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
stanowiący załącznik do uchwały nr 95/2019 Senatu US z 27.06.2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim (dalej: Regulamin studiów). Do oceny stopnia
osiągnięcia zakładanych EU stosuje się skalę ocen określoną w Regulaminie studiów. Uzyskanie oceny
pozytywnej wymaga osiągnięcia wszystkich zakładanych EU, na co najmniej minimalnym
dopuszczonym poziomie. Oceny są interpretowane następująco: ocena 5.0 (A) – zakładane EU zostały
uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi i drugorzędnymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla
osiągnięcia poszczególnych efektów; ocena 4.5 (B) – zakładane efekty zostały uzyskane z nielicznymi
błędami; ocena 4.0 (C) – zakładane EU zostały uzyskane z kilkoma zauważalnymi błędami lub
niedociągnięciami; ocena 3.5 (D) – zakładane EU zostały uzyskane ze znaczącymi błędami lub
niedociągnięciami; ocena 3.0 (E) – zakładane EU zostały uzyskane na poziomie minimalnym z dużymi
błędami lub niedociągnięciami; ocena 2.0 (F) –zakładane EU nie zostały uzyskane (opis sposobów oceny
osiągania przez studenta zakładanych EU – zał. 4 do programu studiów). Na pierwszych zajęciach w
semestrze prowadzący przedmiot szczegółowo omawia EU, które będą realizowane w ramach
przedmiotu oraz formy ich weryfikacji i kryteria oceny.
Efekty uczenia się przyjęte dla kierunku zostały sformułowane z zastosowaniem terminologii
typowej dla języka dyscypliny nauki prawne, do której się odnoszą, zasad PRK i w sposób zrozumiały.
Dzięki temu są sprawdzalne i weryfikowalne przy zastosowaniu narzędzi oraz procedur przewidzianych
w ramach USZJK i Wydziałowego WSZJK. Opis EU jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, a
zwłaszcza studentów i osób zamierzających podjąć studia na WPiA, na stronie internetowej Wydziału
oraz BIP.
Czytelność i komunikatywność zastosowanego opisu EU potwierdzili członkowie Zespołu kierunku
Prawo w ramach okresowych ocen programu studiów, a także studenci i doktoranci uczestniczący w
pracach Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz w pracach Zespołu kierunku. Zespół
kierunku w celu weryfikacji osiągnięcia zakładanych EU w procesie kształcenia wykorzystuje 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; wskaźniki egzaminów dyplomowych
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przeprowadzonych w regulaminowym terminie; pozyskane opinie od pracodawców o studentach
odbywających praktyki oraz ich opinie nt. absolwentów, a także wyniki badania opinii absolwentów.
Coroczne oceny programu studiów na kierunku Prawo pozwalają na sformułowanie wniosku, że
realizowane treści kształcenia oraz stosowane metody dydaktyczne pozwalają na osiągnięcie
założonych EU.

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
2.1. Ogólna charakterystyka programu studiów
Program studiów dla kierunku Prawo obowiązujący od r.a. 2020/2021 został przyjęty uchwałą nr
100/2019 Senatu US z 11.07.2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków
prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim, zmienioną uchwałą nr 52/2020 r. Senatu US z
28.05.2020 r. w sprawie zmian w programach studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie
Szczecińskim. W toku prac nad projektem programu studiów uwzględniono wymagania zawarte w
rozporządzeniu MNiSW z 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie w sprawie studiów) oraz w uchwale nr 130/2019 Senatu US z 28.11.2019 r. w sprawie
wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz
innych form kształcenia.
Jednostką realizującą kierunek studiów Prawo jest WPiA. Studia prowadzone są na poziomie
jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i
niestacjonarnej. Kierunek Prawo jest przyporządkowany do dyscypliny nauki prawne (100%).
Studia trwają 10 semestrów, co umożliwia realizację treści programowych oraz zdobycie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, założonych w programie studiów, zarówno w czasie zajęć w
kontakcie bezpośrednim z nauczycielem, jak i indywidualnej pracy każdego studenta, w liczbie h
odpowiedniej do przypisanych punktów według zasad Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS), przy przyjęciu zasady, że 1 pkt ECTS odpowiada 25 h pracy studenta. Jest to miara
średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych EU.
W sylabusach przedmiotów zawarte są m.in. informacje dotyczące nakładu pracy studenta (zał. nr
5 i nr 5a do Rozdz. 3 programu studiów), niezbędnego do realizacji zajęć dydaktycznych i zgodnego z
zasadami ECTS. Nakład pracy studenta uwzględnia liczbę godzin w kontakcie bezpośrednim i liczbę
godzin pracy indywidualnej studenta, potrzebnych na wykonanie prac cząstkowych, w tym związanych
z nabywaniem umiejętności badawczych, jak np. prac projektowych (np. pism procesowych, opinii
prawnych, glos), studiowania zalecanej literatury, przygotowanie się do zaliczeń i egzaminów oraz do
samodzielnego uzupełniania, utrwalania wiedzy i umiejętności.
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów wynosi 300 i jest taka sama dla studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej i
uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
dyplomowego jest: uzyskanie liczby punktów wynikającej z programu studiów i spełnienie pozostałych
wymagań programowych, uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny dostateczny wystawionej
przez kierującego pracą i co najmniej jednego recenzenta, sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie
Antyplagiatowym i złożenie oświadczenia według wzoru obowiązującego w Uczelni, że praca
dyplomowa wykonana była samodzielnie (szczegółowe warunki ukończenia studiów określa Dział VIII
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Regulaminu studiów). Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co
najmniej dostateczny. Absolwent kierunku Prawo uzyskuje tytuł zawodowy: magister.
Łączna liczba godzin zajęć przewidzianych do realizacji wynosi na studiach stacjonarnych 2782, a na
studiach niestacjonarnych 1977. Wykaz przedmiotów realizowanych w poszczególnych semestrach
wraz z liczbą przypisanych im punktów ECTS określają zał. nr 1 i zał. 1a do Rozdz. 3 programu studiów.
Matryca EU zawarta jest w zał. nr 2 i nr 2a do Rozdz. 3 programu studiów. Sposoby weryfikacji osiągania
przez studenta zakładanych EU w trakcie całego cyklu kształcenia określają zał. nr 3 i nr 3a do Rozdz. 3
programu studiów. Metody weryfikacji EU określają sylabusy przedmiotów (zał. nr 5 i nr 5a do Rozdz.
3 programu studiów).
Student w trakcie studiów musi uzyskać, w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia – w przypadku studiów stacjonarnych
co najmniej 50%, a studiów niestacjonarnych co najmniej 20% łącznej liczby punktów ECTS. Oznacza
to, że łączna liczba punków ECTS w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentem
wynosi dla studiów stacjonarnych 160,52 pkt ECTS (4013 h), dla studiów niestacjonarnych 133,80 pkt
ECTS (3345 h). Zajęcia powiązane z prowadzonymi na Uczelni badaniami naukowymi w dyscyplinie
nauki prawne umożliwiające przygotowanie studentów do prowadzenia działalności naukowej
obejmują ogółem 271 punktów ECTS (62 przedmioty), a więc 90% ogółu punktów ECTS (zał. nr 7 i nr
7a do Rozdz. 3 programu studiów).
Liczba h zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
określona w programie studiów zapewnia osiągnięcie przez studentów zakładanych EU. Do
prowadzenia badań naukowych na kierunku Prawo przygotowują m.in. zajęcia z zakresu prawa
autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz seminaria dyplomowe. Kształcenie z zakresu prawa
autorskiego i ochrony własności intelektualnej obejmuje zajęcia realizowane w jednym semestrze, w
wymiarze 30 h zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (4 pkt ECTS), kończące się
egzaminem. Seminarium dyplomowe w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym obejmuje zajęcia w
wymiarze 120 h (27 pkt ECTS), realizowane w sem.: VII, VIII, IX i X, zaliczane na ocenę po każdym
semestrze. Udział w seminarium dyplomowym prowadzi w szczególności do osiągnięcia EU w zakresie:
nabycia pogłębionej wiedzy o charakterze podstawowym dla dyscypliny nauk prawnych oraz o
charakterze szczegółowym, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki; nabycia wiedzy i umiejętności
związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych; wykształcenia kompetencji
społecznych odnoszących się do działalności badawczej i społecznej roli badacza. Przygotowywana w
ramach seminarium praca dyplomowa stanowi samodzielne opracowanie określonego zagadnienia
naukowego, prezentującego ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów
oraz pogłębioną wiedzę i umiejętności studenta związane z wybranym seminarium dyplomowym,
poziomem i profilem kształcenia, a także umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Kompetencje językowe na poziomie B2+ ESOKJ studenci uzyskują podczas zajęć z języka obcego,
które trwają przez cztery semestry w łącznym wymiarze 120 h na studiach stacjonarnych i w wymiarze
60 h na studiach niestacjonarnych. Czas trwania studiów, nakład pracy mierzony łączną liczbą punktów
ECTS konieczny do ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do osiągnięcia EU
przypisanych do zajęć lub grup zajęć są zgodne z obowiązującymi powszechnie i w Uczelni regulacjami
prawnymi oraz zapewniają osiągnięcie przez studentów kierunku Prawo zakładanych EU.
2.2. Treści programowe
Treści programowe ujęte w programie studiów dla kierunku Prawo są zgodne z EU, aktualnym
stanem wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie nauki prawne, zakresem działalności naukowej Uczelni
w tej dyscyplinie. Uwzględniają wiedzę i możliwości jej zastosowania w zakresie dyscypliny nauki
prawne, aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej, gospodarczej oraz rynku pracy w
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sferach odpowiadających kompetencjom absolwenta kierunku Prawo. Wykaz poszczególnych
przedmiotów przewidzianych planem studiów, z uwzględnieniem liczby semestrów, liczby h zajęć
dydaktycznych oraz z przyporządkowanymi punktami ECTS zawierają zał. nr 1 i nr 1a do Rozdz. 3
programu studiów – harmonogram realizacji programu studiów oraz plany studiów: stacjonarnych
USPIA-O-JM-S-2021Z, niestacjonarnych USPIA-O-JM-N-2021Z, załączone do Raportu.
Opis podziału przedmiotów dla programu studiów na kierunku Prawo dla studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, obowiązujący od r.a. 2020/2021, prezentuje zał. 2.1. Treści programowe dla
kierunku Prawo, stosownie do przyjętej i opisanej w Kryterium 1 koncepcji kształcenia, są zgodne z EU,
uwzględniają aktualną wiedzę i metodykę badań z zakresu dyscypliny nauki prawne oraz wyniki
działalności naukowej Uczelni w tej dyscyplinie. Podstawę doboru treści programowych stanowiły
określone dla programu EU: 1) rozwój dyscypliny nauki prawne, do której kierunek jest
przyporządkowany i do której odnoszą się EU; 2) rezultaty prowadzonych badań naukowych i aktualny
dorobek naukowy kadry w dyscyplinie nauki prawne oraz dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
3) doświadczenie zawodowe kadry prowadzącej zajęcia; 4) opinie kadry prowadzącej zajęcia i
studentów; 5) wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów; 6) okresowe oceny programu studiów; 7)
opinie interesariuszy zewnętrznych zorientowane na potrzeby rynku pracy.
Treści kształcenia na kierunku Prawo są kompleksowe i specyficzne dla poszczególnych zajęć
tworzących program studiów, uwzględniają kluczowe zagadnienia z zakresu dyscypliny nauki prawne i
zapewniają uzyskanie wszystkich kierunkowych EU. Obejmują kształcenie w zakresie wiedzy z
podstawowych gałęzi prawa materialnego (cywilnego, karnego, administracyjnego, konstytucyjnego)
oraz prawa formalnego (postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, cywilnego i
karnego). Uwzględniając obszar, w tym interdyscyplinarność prowadzonych badań naukowych,
kształcenie jest realizowane także w obszarze wiedzy z zakresu filozofii prawa, teorii prawa (w
szczególności w zakresie wykładni i stosowania prawa), zasad techniki normotwórczej, a także historii
ustroju państwa i prawa polskiego oraz powszechnej historii ustroju państwa i prawa.
Uwzględniając przyszłą sylwetkę absolwenta oraz kierunkowe EU, w programie studiów
przewidziano zajęcia z przedmiotów: doktryny polityczno-prawne, łacińska terminologia prawnicza,
prawo rzymskie, etyka zawodów prawniczych, a także z przedmiotów zaliczanych do szczegółowych
gałęzi bądź dyscyplin prawa: prawo finansowe, prawo rzeczowe, prawo cywilne – zobowiązania (I i II),
prawo ochrony środowiska, prawo samorządu terytorialnego, prawo pracy, prawo handlowe (I i II),
prawo i postępowanie podatkowe (I i II), prawo morskie, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo
Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo prywatne, międzynarodowe prawo publiczne oraz
przedmiotów/modułów specjalnościowych realizowanych w ramach licznej oferty wykładów i
konwersatoriów do wyboru i modułów praktycznych. Realizacja przedmiotów ogólnouczelnianych
(prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, technologie informacyjne) oraz nauka języków
obcych wpisują się w interdyscyplinarność kształcenia akademickiego.
Kluczowe treści kształcenia właściwe dla j.s.m. kierunku Prawo są ściśle związane z badaniami,
prowadzonymi w jednostce w zakresie dyscypliny nauki prawne. Szczegółowe treści programowe,
umożliwiające realizację koncepcji i programu studiów oraz osiągnięcie zakładanych EU ustalają
koordynatorzy przedmiotów w porozumieniu z osobami prowadzącymi poszczególne formy zajęć i
określają je w sylabusach przedmiotów (sporządzanych zgodnie z ustalonym w Uczelni wzorcem).
2.3. Harmonogram realizacji programu studiów, organizacja zajęć
Zgodnie z § 13 Regulaminu studiów r.a. trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się
na dwa semestry. Rektor w drodze zarządzenia ustala szczegółowy podział r.a. i poszczególnych
semestrów, wyodrębniając w szczególności okres przewidziany na zajęcia oraz okres przewidziany na
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sesję egzaminacyjną podstawową i poprawkową, a także wskazując terminy przerw świątecznych i
przerwy wakacyjnej. Projekt zarządzenia wymaga opinii samorządu studenckiego. Szczegółowy
harmonogram zajęć ustala dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego
i podaje do wiadomości na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Wydziału przed
rozpoczęciem semestru studiów, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zmiany w
harmonogramie zajęć mogą być dokonywane przez dziekana lub osobę przez niego upoważnioną po
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego (§ 15 Regulaminu studiów).
Zgodnie z § 14 Regulaminu studiów student odbywa studia w ramach kierunku studiów, poziomu i
profilu kształcenia. Student odbywa studia według programu studiów obowiązującego r.a., w którym
rozpoczął studia (zasady tej nie stosuje się do studenta, wobec którego zarządzono ponowną
rejestrację na ten sam semestr, przeniesionego w ramach Uczelni lub z innej uczelni, kontynuującego
studia po urlopie albo po wznowieniu studiów).
Studia na kierunku Prawo są realizowane według programu studiów uchwalonego przez Senat US,
po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego. Plany i sylabusy podawane są przez
dziekana do wiadomości studentów na internetowej stronie Wydziału przed rozpoczęciem r.a.
2.4. Formy i metody kształcenia
W programie studiów przewidziane są następujące formy prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, seminarium dyplomowe, lektorat z języka obcego, zajęcia z w-f oraz praktyka
studencka. Wykłady w Uczelni są otwarte, pozostałe formy zajęć dydaktycznych mogą być otwarte za
zgodą prowadzącego zajęcia. Wykłady prowadzą profesorowie lub doktorzy habilitowani. Dziekan
może upoważnić do prowadzenia wykładu osobę ze stopniem naukowym doktora. Sekwencja zajęć
oraz dobór form zajęć i proporcje liczby h zajęć realizowanych w poszczególnych formach zapewniają
osiągnięcie przez studentów zaplanowanych EU.
Wykłady stanowią formę prowadzenia zajęć i metodę kształcenia dla przedmiotów podstawowych
i kierunkowych oraz przedmiotów do wyboru (wykładów monograficznych do wyboru). Konwersatoria
wykorzystywane są jako forma realizacji przedmiotów specjalistycznych (w tym do wyboru) oraz
przedmiotów realizowanych w ramach modułów: praktyczne aspekty wykonywania zawodów
prawniczych I i II. Ćwiczenia są formą prowadzenia zajęć uzupełniającą zawartość programową
wykładu, a uwzględniając aspekt praktyczny, służą ugruntowaniu i rozszerzeniu przekazanej podczas
wykładu wiedzy z jednoczesnym rozwiązywaniem problemów, w tym testów, kazusów
przygotowanych przez prowadzących zajęcia, referowaniem wcześniej przygotowanych przez
studentów zagadnień (case studies, praca grupowa nad danym zagadnieniem prawnym, tzw. burza
mózgów, analiza aktów prawnych, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, przygotowanie projektów
rozstrzygnięć). Na zajęciach realizowanych w formie ćwiczeń stosuje się również metody grupowej
współpracy studentów, wzmacniające ich kompetencje społeczne. W praktyce czasem dochodzi do
ustalenia innych metod kształcenia (niż przyjęte w sylabusie dla danej formy dydaktycznej), zwłaszcza
w przypadku indywidualizacji procesu kształcenia studentów, w tym również w odniesieniu do
studentów z niepełnosprawnością (szerzej: Cz. I Kryt. 9 Raportu).
Stosowane są różnorodne metody kształcenia, zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, obejmujące
m.in. elementy e-learnigu (przy wykorzystaniu platformy Moodle i MS Teams) oraz nauczania
problemowego (problem-based learning). Zapewniają one osiągnięcie przez studentów wszystkich
kierunkowych EU. W ich doborze zostały uwzględnione najnowsze osiągnięcia dydaktyki akademickiej,
a w nauczaniu i uczeniu się są stosowane właściwie dobrane środki i narzędzia dydaktyczne
wspomagające osiąganie przez studentów EU oraz stymulujące ich do samodzielności i pełnienia
aktywnej roli w procesie uczenia się. Dobór form i metod kształcenia sprzyja aktywizacji studentów do
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prowadzenia badań naukowych przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi oraz osiąganiu
przez nich umiejętności badawczych i kompetencji społecznych przydatnych w prowadzeniu
działalności naukowej, a także motywuje ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się.
W programie przewidziano zajęcia związane z kształtowaniem umiejętności badawczych (w tym
seminaria, ćwiczenia, konwersatoria) przygotowujące studentów do prowadzenia działalności
naukowej lub udziału w tej działalności.
Niektóre przedmioty (przede wszystkim podstawowe i kierunkowe), dotyczące szczególnie
szerokiej tematyki, realizowane są jednocześnie w formie wykładów i towarzyszących im ćwiczeń, co
umożliwia uzyskanie efektów kierunkowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Lektoraty z języka obcego pozwalają na uzyskanie kompetencji w zakresie opanowania
języka obcego na poziomie co najmniej B2+. Proporcja liczby h zajęć aktywizujących studentów, w tym
m.in. konwersatoriów, ćwiczeń, lektoratów, seminariów odbywających się z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i studentów do ogólnej liczby h kształtuje się na studiach stacjonarnych na
poziomie 49% ogółu zajęć oraz na poziomie 45% na studiach niestacjonarnych. Udział zajęć
aktywizujących w stosunku do zajęć prowadzonych w formie wykładu pozwala na skuteczne
realizowanie treści zajęć, które prowadzą do osiągnięcia przez studentów umiejętności
przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, a także kompetencji badawczych. Odpowiednia
liczba h ćwiczeń i konwersatoriów umożliwia pobudzanie studentów do samodzielnego zdobywania
wiedzy, analizy i rozwiązywania problemów zawartych w treściach programowych, dokonywania ocen
i formułowania sądów oraz komunikowania się z otoczeniem.
Stosowane metody dydaktyczne umożliwiają dostosowanie ich także do potrzeb studentów z
niepełnosprawnością (opis wsparcia dedykowanego tej grupie studentów zawarty jest w Cz. I Kryt. 8
Raportu).
W sylabusach przedmiotów szczegółowo określono: nazwę przedmiotu, status przedmiotu
(obowiązkowy/fakultatywny), język przedmiotu, formę zajęć, liczbę h, formę zaliczenia, EU, treści
programowe, metody kształcenia właściwe dla przedmiotu, w tym typ wykładu, metody pobudzania
aktywności studentów i rozwijania ich samodzielności w uzyskiwaniu określonych umiejętności,
metody weryfikacji EU, formę i warunki zaliczenia, metodę obliczania oceny końcowej, zalecaną
literaturę. W czasie zajęć wykorzystywane są techniki dydaktyczne pozwalające na łatwiejsze
przyswojenie wiedzy, takie jak m.in. prezentacje multimedialne z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego i rzutników, karty pracy, symulacje rozpraw, warsztaty praktyczne. Systematycznie
podejmuje się starania, aby dywersyfikować metody kształcenia, które pozwolą studentom na
skuteczne uzyskanie umiejętności kierunkowych, w tym umożliwiających przygotowanie do
prowadzenia działalności naukowej, takich jak np. wykorzystanie case study, projektów zespołowych,
analizy i interpretacji tekstów źródłowych, zadań problemowych, zadań indywidualnych i zespołowych,
a także poznaniu zasad przygotowania opracowań do publikacji. Metody kształcenia dostosowywane
są zarówno do formy zajęć, jak i określonych EU, w kształceniu zdalnym także do stosowanych narzędzi
i technik kształcenia na odległość.
EU w zakresie wiedzy realizowane są przede wszystkim metodą wykładu, wykładu z
wykorzystaniem elementów multimedialnych, wykładu z elementami dyskusji, dyskusji problemowej,
dyskusji ukierunkowanej. Wykłady umożliwiają osiąganie efektów kierunkowych w zakresie wiedzy, w
szczególności: K_W04 - w ramach wykładów z przedmiotów np. etyczne problemy prawa i
prawoznawstwa, etyka zawodów prawniczych, logika, legislacja międzynarodowa, międzynarodowe
prawo pracy, postępowanie cywilne I i II, Prawo cywilne część ogólna, prawo dyplomatyczne i
konsularne; K_W05– w ramach wykładów z przedmiotów np. prawo konstytucyjne I i II, prawo
rzymskie, prawo organizacji międzynarodowych, prawo wyborcze; K_W07 – w ramach wykładów z
przedmiotów np. teoria prawa, wstęp do prawoznawstwa, cywilnoprawna ochrona praw pacjenta,
kryminologia; K_W08 – w ramach wykładów z przedmiotów: prawo finansowe, prawo gospodarcze
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publiczne, prawo konstytucyjne I i II, prawo morskie; K_W10 – w ramach wykładów z przedmiotów:
postępowanie dowodowe w procesie karnym, postępowanie karne I i II, prawo administracyjne I i II,
prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej; K_W11 – w ramach wykładów z przedmiotów np.
Prawo pracy, Prawo samorządu terytorialnego, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; K_W12 – w
ramach wykładów z przedmiotów np. doktryny polityczno-prawne, filozofia prawa, historia ustroju
państwa i prawa polskiego; K_W15– w ramach wykładów z przedmiotów np. międzynarodowe prawo
pracy, międzynarodowe prawo publiczne, międzynarodowy arbitraż handlowy; K_W16 – w ramach
wykładów z przedmiotów np. obrona konieczna w teorii i praktyce orzeczniczej, postępowanie karne I
i II, prawo cywilne ‒ zobowiązania I i II, prawo handlowe I i II.
EU w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych rozwijane są w szczególności na
konwersatoriach, ćwiczeniach, lektoratach, seminariach oraz w trakcie praktyk z wykorzystaniem
metod asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metod analitycznych i projektowych.
Do najczęściej stosowanych metod kształcenia w zakresie umiejętności należą następujące metody:
dyskusja, zadania problemowe, studium przypadku, analiza, projekt zespołowy, projekt indywidualny,
burza mózgów, praca w grupie, prezentacje, referaty, studia literaturowe, analiza orzecznictwa.
Pozwalają na osiągnięcie takich efektów, jak np. K_U02, K_U05, K_U06, K_U08.
W ramach lektoratu j. obcego studenci nabywają umiejętności na poziomie P7S_UK PRK: K_U18 i

K_U19.

W ramach seminarium dyplomowego studenci uzyskują efekty w zakresie wiedzy: K_W01 , K_W05,
K_W16 , K_W20, K_W21 (co w opisie efektu przedmiotu ujęto jako: zna zasady gromadzenia i

posługiwania się źródłami naukowymi; zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze przydatne w
rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych; ma wiedzę i rozumie stan badań w zakresie wybranej
problematyki; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego), w zakresie
umiejętności: K_W01 , K_U04, K_U05 (prowadzi kwerendę biblioteczną, prawidłowo interpretuje
rozwiązania prawne, orzecznictwo i inne źródła; posiada umiejętność precyzyjnego i spójnego
konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat; konfrontuje rozbieżne poglądy
przedstawicieli doktryny i judykatury oraz systematyzuje i ocenia stosowane w tym zakresie
argumenty) oraz kompetencji społecznych: K_U01, K_U02, K_U03 (jest gotów podejmować wyzwania
zawodowe oraz pracować samodzielnie i systematycznie przy rozwiązywaniu własnego problemu
badawczego; jest gotów myśleć i rozwiązywać problemy praktyczne; jest gotów dbać o samodzielne i
systematyczne poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz docenić znaczenie zdobytej wiedzy z zakresu
nauk prawnych).
Szczegółowe kryteria oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobywanych w
ramach poszczególnych zajęć zawarte są w sylabusach przedmiotów, do których studenci mają stały
dostęp na stronie internetowej Wydziału i BIP, oraz z którymi są zapoznawani przez prowadzącego na
pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.
Istotna z punktu widzenia efektywności dydaktyki jest liczba studentów biorących udział w danej
formie kształcenia. Liczebność grup studenckich określona została zarządzeniem nr 134/2019 Rektora
US z dnia 23.09.2019 r. w sprawie rodzaje zajęć dydaktycznych i liczebność grup studenckich. W §2
zarządzenia ustalono następujące limity liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć
dydaktycznych: wykłady – wszyscy studenci danego roku i kierunku, specjalności i specjalizacji; wykład
do wyboru – nie mniej niż 20 osób; ćwiczenia –20-30 osób; konwersatoria – nie mniej niż 20 osób;
lektoraty z języków obcych i warsztaty – 15-20 osób; seminaria dyplomowe na j.s.m. – 6-10 osób.
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2.5. Organizacja procesu nauczania i uczenia się
Organizacja zajęć uzależniona jest od trybu studiów. Na studiach stacjonarnych każdy semestr
obejmuje 15 tygodni dydaktycznych. Zajęcia w tym trybie odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć
opublikowanymi dla każdego roku studiów, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.15 do 20.15. Sesje
egzaminacyjne na studiach stacjonarnych trwają nie krócej niż dwa tygodnie. Na studiach
niestacjonarnych zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonymi corocznie uchwałą Rady Dydaktycznej
terminami zjazdów (8 zjazdów wykładowych i 4 zjazdy ćwiczeniowe w semestrze). W piątki zajęcia
realizowane są w godz. od 15.15 do 20.15, natomiast w soboty i niedziele w godz. od 8.15 do 20.15.
Sesje egzaminacyjne na studiach niestacjonarnych trwają nie mniej niż przez dwa zjazdy bezpośrednio
po zakończeniu zajęć dydaktycznych w każdym semestrze oraz przez jeden lub dwa zjazdy w sesji
poprawkowej. W dniach zjazdów praca Działu Obsługi Studentów (dalej: DOS) i Biblioteki WPiA jest
dostosowana do rozkładu zajęć. Wydział prowadzi zajęcia w stałych godzinach zajęć, w tzw. modułach
trwających zwykle 1,5 godz. i przerwą 15 min. między zajęciami.
Zgodnie z opinią samorządu studenckiego bądź starostów na studiach niestacjonarnych w
rozkładzie zajęć uwzględnia się przerwę obiadową trwającą 45 minut. Obciążenie studentów co do
liczby h zajęć, egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych w poszczególnych semestrach planowane jest
w taki sposób, aby zapewnić jak najefektywniejsze osiąganie zakładanych celów oraz EU.
Szczegółowy sposób przeprowadzania seminariów dyplomowych reguluje zarządzenie nr 6/2020
Dziekana WPiA z dnia 3.02.2020 r. w sprawie realizowania zajęć seminaryjnych. Seminaria realizowane
są w blokach wyznaczonych rozkładem zajęć dla danego roku studiów z zastrzeżeniem, że na studiach
stacjonarnych w ramach wyznaczonych bloków pracownik może zdecydować o liczbie h oraz
częstotliwości realizowanych zajęć seminaryjnych, wybierając pomiędzy dwoma rozwiązaniami: 2 h
dydaktyczne realizowane co tydzień albo 4 h dydaktyczne realizowane w tzw. tygodnie zjazdów
wykładowych.
Rozkłady wszystkich zajęć z obsadą i formą ich zaliczeń podawane są do wiadomości na stronie
internetowej WPiA, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Zapisy na przedmioty do wyboru
odbywają się od r.a. 2019/2020 przez system informatyczny.
Poza standardowym procesem kształcenia obejmującym bezpośredni kontakt z nauczycielami
akademickimi, studenci mogą odbywać studia w ramach indywidualnego programu studiów i
indywidualnej organizacji studiów (szerzej: Cz. I Kryt. 8 Raportu).
Zgodnie z § 35 Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie (zał. do zarządzenia nr
132/2019 Rektora US z 13.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie
Szczecińskim) nauczyciele akademiccy mają obowiązek prowadzenia w tygodniu co najmniej 2 h
konsultacji dla studentów. Harmonogram konsultacji ustalany jest na początku każdego semestru, nie
później niż w drugim tygodniu semestru i podawany do wiadomości na stronie internetowej.
Szczegółowe zasady planowania i odbywania konsultacji i dyżurów określa zarządzenie nr 2/2020
Dziekana WPiA z 8.01.2020 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych: dyżur dydaktyczny
wszystkich pracowników Wydziału odbywa się co najmniej 8 razy w semestrze, w czwartki w godz.
11.45-13.15; konsultacje dydaktyczne pracownicy ustalają w indywidualnie wskazanych terminach z
zastrzeżeniem, że konsultacje dla studentów niestacjonarnych organizowane są w terminach
zjazdowych. W r.a. 2020/2021 (semestrze zimowym) konsultacje dydaktyczne odbywają się zdalnie w
specjalnie do tego utworzonych zespołach na platformie MS Teams.
W związku ze stanem epidemii COVID-19 zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych regulują:
rozporządzenie MNiSW z 16.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 13a rozporządzenia w sprawie studiów. W
okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w
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trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie
studiów.
W semestrze zimowym r.a. 2020/2021 wszystkie zajęcia na kierunku Prawo (zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i niestacjonarnym) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, tj. aplikacji MS Teams opartej na platformie Microsoft 365 w trybie zajęć synchronicznych
(zajęcia w trybie zdalnym są prowadzone od marca semestru letniego r.a. 2019/2020). Warunki
prowadzenia zajęć w formie zdalnej w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 zostały określone w
zarządzeniu nr 105/2020 Rektora US z dnia 03.09.2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia
zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu
Szczecińskiego. Dodatkowymi dokumentami precyzującymi warunki kształcenia w semestrze zimowym
r.a. 2020/2021 są: Komunikat nr 4/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego w
sprawie zasad i procedury przeprowadzania zaliczeń końcowych i egzaminów w formie zdalnej z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; Komunikat nr 2/2020 Prorektor ds.
Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczący realizacji praktyk zawodowych nienauczycielskich
w okresie kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Szczecińskim; Wytyczne Rady Dydaktycznej Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące kształcenia w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: pierwszego stopnia, drugiego
stopnia, jednolitych magisterskich, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych oraz innych
formach kształcenia.
2.6. Praktyki programowe
Praktyki zawodowe (programowe) na kierunku Prawo mają charakter obligatoryjny. Każdy student
ma obowiązek odbycia w toku studiów 4-tyg. praktyki programowej, z tytułu jej zaliczenia uzyskuje 6
pkt ECTS. Celem praktyki jest nabycie przez studenta umiejętności w zakresie stosowanych procedur i
metod organizacji pracy, umożliwiających zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.
W ogólny sposób materię praktyk reguluje § 32 Regulaminu studiów, natomiast szczegółowe zasady
odbywania praktyk programowych na kierunku Prawo określa zarządzenie Dziekana WPiA nr 3/2020
z 15.01.2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ze zm.).
Studenci mogą odbyć praktykę u dwóch różnych organizatorów, którymi mogą być dowolne
jednostki organizacyjne stanowiące lub stosujące prawo (np. sądy, prokuratura, urzędy, kancelarie
adwokackie, kancelarie radcowskie, kancelarie notarialne, organizacje pozarządowe). W rezultacie
mogą pozyskać doświadczenie zawodowe zarówno w pracy w strukturach organów publicznych, jak i
prywatnych, dokonując sprofilowania swojej przyszłej kariery – rozwoju w kierunku pracy urzędniczej,
w strukturach wymiaru sprawiedliwości, własnej praktyki prawniczej czy pracy w ramach działów
prawnych firm. Opiekun praktyk oferuje pomoc w znalezieniu organizatora. Oferty
zatrudnienia/stażu/praktyk zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału. Jednostka nie limituje
liczby miejsc praktyk. Studenci mogą wskazać samodzielnie organizatora praktyki, kierując się swoimi
zainteresowaniami i celami co do rozwoju kariery zawodowej.
Praktyki realizowane są w siedzibie organizatora, pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznych na
III r. a ukończeniem V r. studiów. Co do zasady odbywane są w okresie od czerwca do października. W
uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę opiekuna praktyk na odbywanie praktyki w
innym czasie (pod warunkiem, że praktyka nie wpłynie negatywnie na realizację obowiązków
wynikających z programu studiów). Zaliczenie praktyki następuje w X (ostatnim) semestrze (V r.).
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora praktyki oraz na
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podstawie dziennika praktyki. Zaliczenie praktyki potwierdza się w indeksie poprzez noty „zaliczono”
(zal. …).

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów EU,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
3.1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji
kandydatów na każdy z poziomów studiów
Warunki przyjęcia na studia na kierunku Prawo na WPiA są przejrzyste i selektywne oraz
umożliwiają dobór kandydatów posiadających wiedzę i umiejętności na poziomie niezbędnym do
osiągnięcia zaplanowanych EU. Przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie wyników
postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego według warunków wskazanych w uchwale Senatu
US oraz w ramach limitu miejsc ustalonych w odrębnym zarządzeniu Rektora. Na r.a. 2020/2021
rekrutacja na j.s.m. odbywała się w oparciu o warunki i tryb rekrutacji wskazane w uchwale nr 55/2020
Senatu US z dnia 28.05.2020 r. zmieniającej uchwałę nr 80/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 30.05.2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku
akademickim 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzała komisja rekrutacyjna powołana
odrębnym zarządzeniem przez Rektora US.
Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest dokonanie przez kandydata rejestracji w
systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).
Do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na kierunku Prawo może być dopuszczona
osoba posiadająca świadectwo dojrzałości, w tym także świadectwo uzyskane za granicą, spełniające
kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z 7.09.1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).
Od kandydatów na kierunek Prawo wymaga się uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na
świadectwie dojrzałości z przedmiotów: grupy I (jeden przedmiot spośród): język polski, język
mniejszości narodowej – białoruski, litewski, ukraiński; z grupy II (jeden przedmiot spośród): historia,
matematyka, filozofia, WOS, geografia; z grupy III: język obcy nowożytny. Szczegółowe warunki
rekrutacji są dostępne na stronie Uczelni. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach
przeliczany jest na punkty, a ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego obliczany jest za pomocą
algorytmu określonego w zał. nr 2 do uchwały nr 55/2020 Senatu US 28.05.2020 r. O przyjęciu na
kierunek Prawo decyduje miejsce na liście, która jest sporządzona według liczby uzyskanych punktów
przez kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów (szerzej:
pkt 1 w zał. 3.1). Rekrutację kandydatów z maturami wyrażonymi w ocenach, z maturami
zagranicznymi oraz kandydatów klas dwujęzycznych określa pkt 1a w zał. 3.1.
Uchwała rekrutacyjna określa odrębne wymagania dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie
na studia oraz zasady przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia EU.
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3.2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji
uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej
Zasady, warunki i tryb uznawania EU i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej
uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, określa Regulamin studiów (§ 27, § 45, § 49-51). Przyjęte zasady
pozwalają na identyfikację EU i ocenę ich adekwatności w zakresie odpowiadającym EU określonym w
programie studiów. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej
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 EU. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż
macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana EU
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, podejmuje
prodziekan ds. studenckich na pisemny wniosek studenta oraz na podstawie przedstawionej przez
studenta dokumentacji przebiegu studiów odbytych w innej jednostce. Przed podjęciem decyzji
prodziekan może wystąpić o opinię do koordynatora przedmiotu lub osoby prowadzącej przedmiot. W
okresie od października 2019 r. do grudnia 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o uznanie EU
osiągniętych w uczelni zagranicznej. Decyzje dotyczące uznania EU osiągniętych w innej uczelni
krajowej były wydawane sporadycznie. Na stronie Wydziału można znaleźć szczegółowe informacje
dotyczące możliwości uznawania EU.
3.3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się
poza systemem studiów
Zasady, warunki i tryb potwierdzania EU uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
określa uchwała nr 117/2019 Senatu US z 26.09.2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów
uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz zarządzenie nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu
Szczecińskiego z 18.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących
potwierdzania efektów uczenia się w US, a także zarządzenie nr 6/2019 Dziekana WPiA US z 8.10.2019
r. w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się na WPiA US i zarządzenie nr 36/2020
Dziekana WPiA z dnia 28.08.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego.
Potwierdzanie EU (weryfikacja posiadanych EU zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem
studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie) następuje zgodnie z PoSWiN, jest
przeprowadzane w celu zaliczenia kandydatowi określonych modułów/przedmiotów wraz z
przypisaniem do każdego z nich EU oraz liczby pkt ECTS przewidzianych w programie studiów, bez
konieczności jego uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych. Zadania związane z
potwierdzaniem EU wykonują: Wydziałowa Komisja Weryfikująca EU oraz Wydziałowy Punkt
Informacyjny, powołane zarządzeniem dziekana. Dziekan określa także harmonogram potwierdzania
UE na Wydziale w danym roku.
Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi posiadającemu: 1) świadectwo
dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie
na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie; 2) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co
najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów II stopnia albo jednolitych
studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II
stopnia lub jednolite studia magisterskie.
Postępowanie potwierdzania EU jest przeprowadzane na wniosek kandydata. Przewodniczący
Komisji Weryfikującej EU powołuje w składzie co najmniej 3-osobowym zespół ds. potwierdzania EU
(dla grupy przedmiotów/modułów, praktyk lub specjalności), który weryfikuje dokumenty dołączone
do wniosku pod kątem ich rzeczowości, adekwatności i aktualności i dokonuje merytorycznej oceny
wniosku kandydata, a następnie przekazuje pisemną opinię Komisji Weryfikującej EU. Komisja ta na
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podstawie wniosku aplikacyjnego orzeka w sprawie potwierdzenia EU uzyskanych przez kandydata,
rekomendując zaliczenie określonych modułów/przedmiotów i zdobycie punktów ECTS przydzielonych
do tych zajęć oraz określając możliwości podjęcia studiów przez kandydata na kierunku Prawo. Od
orzeczenia komisji przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds.
Weryfikacji EU w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Komisja Weryfikująca EU przekazuje
orzeczenie wydane w postępowaniu w sprawie potwierdzenia EU do Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, która wydaje decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia.
Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia
na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia EU, nie może być większa niż
20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Dziekan, w oparciu o
orzeczenie Komisji Weryfikującej EU, wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia EU (nie więcej niż 50%
punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku poziomu i profilu
kształcenia), przyznaje indywidualny plan studiów i powołuje opiekuna naukowego zgodnie z
Regulaminem studiów. Przeprowadzanie potwierdzania EU jest odpłatne na zasadach określonych
przez Rektora.
Od października 2019 r. do grudnia 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o uznanie EU uzyskanych
poza systemem studiów.
3.4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania
Proces dyplomowania studentów na kierunku Prawo regulowany jest PoSWiN oraz aktami
wewnętrznymi US, takimi jak: Regulamin studiów; zarządzenie nr 29/2014 Rektora US z dnia
18.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia w US uczelnianego programu antyplagiatowego; zarządzenie
nr 48/2020 Rektora US z dnia 08.05.2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji
egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; zarządzenie nr 10/2020 Dziekana WPiA US z dnia 2.03.2020 r. w
sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego; zarządzenie nr 20/2019 Dziekana WPiA US z dnia
14.11.2019 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej
(licencjackiej i magisterskiej); zarządzenie nr 32/2020 Dziekana WPiA US z dnia 3.07.2020 r. w sprawie
zapisów na seminaria dyplomowe rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021; zarządzenie
nr 18/2019 Dziekana WPiA US z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe;
zarządzenie nr 19/2019 Dziekana WPiA US z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zasad ustalania zbiorów
zagadnień na egzamin dyplomowy; uchwała nr 2/2020 Rady Dydaktycznej WPiA US z dnia 23.01.2020
r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych
obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Prawo.
Powyższe akty prawne określają prawa i obowiązki studentów oraz pracowników Wydziału,
dotyczące warunków ukończenia studiów. 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
(zapoznanie się z 50 zagadnieniami z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz z 20
zagadnieniami określonymi przez promotora pracy dyplomowej) i złożenie egzaminu dyplomowego
przed komisją egzaminacyjną. Egzamin dyplomowy obejmuje prezentację pracy dyplomowej
(przedstawienie tez i wniosków pracy, wykazanie się znajomością podstaw metod badawczych z
zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy i problematyki pracy na tle dyscypliny naukowej, w
ramach której przygotowano pracę) oraz udzielenie odpowiedzi na 3 pytania (z zakresu: przedmiotów
podstawowych i kierunkowych prowadzonych na Wydziale; dyscypliny naukowej, w ramach której
pracę dyplomową przygotowano; zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej). Pytania ze wszystkich
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zbiorów są jawne i ogłaszane na stronie internetowej Wydziału oraz w formie drukowanej w czytelni
Wydziału. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co najmniej
dostateczny. Zasady ustalania ostatecznego wyniku studiów określa Regulamin studiów. W terminie
30 dni od dnia egzaminu dyplomowego DOS wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z
suplementem do dyplomu i ich dwa odpisy. Na wniosek absolwenta DOS wydaje także odpisy
powyższych dokumentów w języku obcym.
Na podstawie zarządzenia Rektora US nr 48/2020 w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji
egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia
zakażeniem wirusem SARS-CoV-19 egzaminy dyplomowe przeprowadzane od czerwca 2020 r.
odbywają się zasadniczo w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Dopuszcza się
możliwość przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego. Egzaminy dyplomowe w formie stacjonarnej odbywają się na wniosek promotora
lub studenta. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie stacjonarnej muszą
wyrazić wszyscy uczestnicy egzaminu. Studenci, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem
umożliwiającym im przystąpienie do egzaminu dyplomowego za pośrednictwem platformy MS Teams,
mogą skorzystać z urządzenia w specjalnie dostosowanym do wymogów sanitarnych pomieszczeniu w
budynku WPiA (szerzej: pkt 2 w zał. 3.1).
3.5. 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
Aktualnie na kierunku Prawo na WPiA studiuje 1304 studentów. Liczba absolwentów w r.a.
2019/2020 na tym kierunku wyniosła 192. Jest to niewiele więcej niż w poprzednim r.a., natomiast
mniej niż w latach wcześniejszych. Współczynniki tzw. odsiewu są znacznie niższe na studiach
stacjonarnych. W poprzednim r.a. największa dysproporcja zauważalna była na V r. studiów – na
studiach stacjonarnych skreślonych z listy studentów jest zaledwie 4,37% studentów, natomiast na
studiach niestacjonarnych 21,98%. Do głównych przyczyn tzw. odsiewu należą: rezygnacja ze studiów,
niezaliczenie semestru oraz brak postępów w nauce. W przypadku studiów stacjonarnych odsiew
spowodowany jest w znacznej mierze przez niepodjęcie studiów. Prodziekan ds. studenckich na
bieżąco monitoruje postępy w nauce studentów, wydając decyzje administracyjne w ich sprawach.
Regulamin studiów dopuszcza zarówno możliwość warunkowej rejestracji na kolejny semestr, jak i
powtarzania semestru czy określonego przedmiotu (uprawnienie jednorazowe). Z powyższych
regulaminowych uprawnień korzysta w praktyce wielu studentów.
Szczegółowe dane w zakresie studentów przyjętych na studia, odsiewu oraz liczby studentów
kończących studia w terminie w ostatnich trzech latach akademickich prezentują tabele stanowiące
zał. 3.2.
3.6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się
Weryfikacja osiągniętych przez studentów EU jest cykliczna i regularna. W przypadku ćwiczeń i
konwersatoriów stopień osiągniętych EU weryfikowany jest na bieżąco przez prowadzących (tzw.
wejściówki, zadania domowe, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów). 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 EU dostosowane są do treści
programowych. Zasady zaliczenia przedmiotu są określone w sylabusie przedmiotu (szerzej: pkt 4 w
zał. 3.1). Po każdym zaliczeniu i egzaminie student ma prawo wglądu do pracy
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zaliczeniowej/egzaminacyjnej, który powinien nastąpić w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników
zaliczenia/egzaminu. Ponadto student, który w uzasadniony sposób kwestionuje uzyskaną ocenę,
formę lub przebieg zaliczenia/egzaminu może wystąpić z wnioskiem do prodziekana ds. studenckich o
komisyjne sprawdzenie pracy lub o egzamin komisyjny. Od października 2019 r. do grudnia 2020 r.
przeprowadzono stosunkowo wysoką liczbę komisyjnych sprawdzeń prac egzaminacyjnych. Egzaminy
komisyjne odbyły się sporadycznie.
Zaliczenie przedmiotu, który według programu studiów nie kończy się egzaminem, dokonywane
jest po zaliczeniu na ocenę każdej formy zajęć dydaktycznych, w której realizowany jest przedmiot.
Zaliczenia te są organizowane przed sesją egzaminacyjną, z obowiązkiem poinformowania studenta o
terminie zaliczenia na 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia zaliczenia. Zaliczenia zajęć
niekończących się egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia. Student zobowiązany jest do uzyskania
przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zaliczeń ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów w
danym semestrze. Student w sesji poprawkowej może przystąpić do zaliczenia poprawkowego z
przedmiotu kończącego się zaliczeniem na ocenę. Do zaliczenia poprawkowego student może
przystąpić wyłącznie, gdy otrzymał ocenę „niedostateczny”.
Elektroniczne wersje protokołów z zaliczeń i egzaminów przechowywane są w e-dziekanacie,
natomiast w DOS przechowywane są ich wersje papierowe, opatrzone odpowiednio podpisami
koordynatora, egzaminatora i osoby zaliczającej ćwiczenia.
3.7. 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 EU (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.
Metodami weryfikacji EU ćwiczeń i konwersatoriów 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.
Dla praktyki wynikają z regulaminu praktyki określane są w sylabusie praktyki przygotowanym przez
opiekuna praktyk. Metodami weryfikacji EU praktyki są: projekt, opinie w dzienniku praktyk oraz
zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację). Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk,
zaliczenie odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora praktyki (szerzej: pkt 3 w
zał. 3.1).
W odniesieniu do kierunku studiów Prawo syntetyczną/ogólną metodę weryfikacji osiągnięcia EU
dla kierunku studiów stanowią: praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy, których zasady
przeprowadzania zostały określone w Regulaminie studiów i uchwałach Rady Dydaktycznej WPiA, a
także ankietyzacja absolwentów kierunku i pracodawców w aspekcie ich zgodności z oczekiwaniami
rynku pracy.
Zespół kierunku w celu weryfikacji osiągnięcia zakładanych EU w procesie kształcenia wykorzystuje
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; wskaźniki egzaminów dyplomowych
przeprowadzonych w regulaminowym terminie; pozyskane opinie od pracodawców o studentach
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odbywających praktyki oraz ich opinie na temat absolwentów, a także wyniki badania opinii
absolwentów.
W razie wzrostu wskaźnika powtarzalności określonego przedmiotu przeprowadzane są dodatkowe
konsultacje i repetytoria dla zainteresowanych studentów, realizowane poza planem zajęć.
Podejmowane są 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).
3.8. Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów
Prace etapowe obejmują tematykę wynikającą z treści programowych dla wykładów, ćwiczeń oraz
konwersatoriów, 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, wezwań, zawiadomień,
protokołów, postanowień i decyzji administracyjnych, projektów aktów normatywnych, projektów
uchwał organu stanowiącego jednostki samorządu) oraz prace pisemne ‒(wyznaczone tematem zajęć,
indywidualne opracowanie tematów wskazanych przez prowadzącego), a także rozwiązywanie
kazusów czy opracowywanie opinii w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.
Prace dyplomowe mogą mieć charakter projektowy, analityczny lub systematyzujący. Wybór
charakteru pracy jest dostosowywany do indywidualnych cech studenta. W każdym przypadku
stosowane są uniwersalne standardy formalne i merytoryczne obowiązujące przy pisaniu prac
dyplomowych, ustalone zarządzeniem nr 20/2019 Dziekana WPiA US z dnia 14.11.2019 r. w sprawie
formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
Tematyka prac dyplomowych powinna mieścić się w zakresie dyscypliny naukowej właściwej dla
kierunku studiów Prawo i jednocześnie pozostawać w obrębie zainteresowań studenta oraz dorobku
naukowego promotora. Zgodnie z Regulaminem studiów tematy prac dyplomowych są ustalane i
zatwierdzone uchwałą rady dydaktycznej.
Spełnianie przez pracę dyplomową wymagań merytorycznych i formalnych właściwych dla kierunku
studiów Prawo, poziomu kształcenia i profilu ogólnoakademickiego podlega ocenie Zespołu kierunku
Prawo (w szczególności w zakresie zgodności tematu pracy z kierunkiem studiów i zakładanymi EU, a
także treści i struktury pracy z jej tematem określonym w tytule, poprawności określenia celu
badawczego oraz stosowanych metod badawczych, a także poprawności terminologicznej i językowostylistycznej; ocenie podlega również dobór i sposób wykorzystania źródeł oraz formalna strona pracy,
tzn. odsyłacze, przypisy, wykazy).
3.9. 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 funkcjonujący w
Uczelni System Zapewniania Jakości Kształcenia, przy współpracy w zakresie kompletowania
dokumentacji monitoringu wydzielonej Wydziałowej jednostki organizacyjnej (Sekcji ds. Kształcenia) z
uczelnianą jednostką organizacyjną (szerzej o Akademickie Biuro Karier (dalej: ABK) jest mowa w zał.
3.3), odpowiedzialną za monitorowanie losów absolwentów US według zasad określonych w
zarządzeniu nr 15/2017 Rektora US z 30.03.2017 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych
absolwentów US, a od 11.12.2020 r. w nowym zarządzeniu Rektora US nr 187/2020 w sprawie
monitorowania karier zawodowych absolwentów US.. Badanie przeprowadzane jest po sześciu
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miesiącach, trzech latach oraz pięciu latach od dnia ukończenia studiów w formie elektronicznej. Na
podstawie otrzymanych danych Zespół kierunku dokonuje analizy raportów monitorujących losy
absolwenta opracowane przez ABK. Ponadto Zespół ten analizuje raporty przygotowane przez
ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Wyniki
monitoringu losów absolwenta przedstawia zał. 3.4.

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
4.1. Liczebność kadry
Do zakresu działania USZJK należy, m.in. dbanie o wysoki poziom kadry dydaktycznej, obejmujące
takie elementy, jak w szczególności: zapewnianie odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich
zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobór nauczycieli akademickich merytorycznie przygotowanych
do prowadzenia zajęć, okresową ocenę kadry dydaktycznej oraz hospitacje zajęć dydaktycznych,
szkolenie kadr w zakresie, m.in. nauczania wspomaganego nowoczesnymi technikami
multimedialnymi, metod i technik kształcenia na odległość.
Tabela 1. Liczba nauczycieli akademickich WPiA (zatrudnionych i prowadzących zajęcia na kierunku Prawo) z
uwzględnieniem tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego

Liczba nauczycieli akademickich WPiA prowadzących
zajęcia na kierunku Prawo
Liczba
nauczycieli
z tego:
Tytuł/stopień akademickich
naukowy/tytuł zatrudnionych
dodatkowe
miejsce
zawodowy
na Wydziale
pracy
Prawa
i ogółem
podstawowe
w pełnym
w niepełnym
Administracji
miejsce pracy
wymiarze
wymiarze
czasu
czasu pracy
pracy
prof. dr hab.
6
6
6
0
0
dr hab. prof.
20
17
16
0
1
US
dr hab.
4
4
4
0
0
dr
43
37
37
0
0
mgr
14
14
14
0
0
Razem
86
78
77
0
1
stan na dzień 14.12.2020 r.

Na WPiA zatrudnionych jest 86 nauczycieli akademickich, z czego zajęcia na kierunku Prawo
prowadzi 78 osób. Stosunek liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich WPiA realizujących
zajęcia na ocenianym kierunku wynosi 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia przypisane do dyscypliny
wiodącej nauki prawne posiadają tytuły/stopnie naukowe/tytuły zawodowe w zakresie nauk
prawnych. W procesie kształcenia uczestniczą także doktoranci studiów III stopnia na kierunku Prawo
i Szkoły Doktorskiej, którzy prowadzą/współprowadzą zajęcia w ramach realizacji praktyk określonych
w programach studiów, a także specjaliści i pracownicy Wydziałów US realizujący badania naukowe w
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innych dyscyplinach, wspomagając proces kształcenia w zakresie przedmiotów realizujących EU z
zakresu dyscyplin innych niż nauki prawne. Zajęcia z języka obcego prowadzone są przez lektorów
Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego US (dalej: ACKJ US), natomiast z wychowania
fizycznego zajęcia prowadzą pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu US.
4.2. 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 EU. 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 Wydziału prezentowane w
opublikowanych w latach 2015-2020 pracach naukowych były wielokrotnie przywoływane w doktrynie
oraz uzasadnieniach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów okręgowych i sądów apelacyjnych,
a także orzecznictwie organów nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego i indywidualnych
interpretacjach podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów izb
skarbowych. Ustalenia dokonane w toku badań naukowych wykorzystano w procesie legislacyjnym
oraz przy formułowaniu oficjalnych stanowisk, interpretacji, rekomendacji i opinii (m.in. Ministerstwa
Finansów i izb skarbowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich,
Komisji Nadzoru Finansowego, komisji kodyfikacyjnych). Udokumentowano kilka tysięcy cytowań
poglądów naukowych wyrażanych przez pracowników jednostki, przywoływanych w polskiej
doktrynie, uzasadnieniach orzeczeń sądowych, a także urzędowych stanowiskach, interpretacjach oraz
rekomendacjach i opiniach (przykładowe wymieniono w zał. 4.1).
Dzięki wyjazdom zagranicznym nauczyciele akademiccy czerpią doświadczenie z partnerskich
uczelni i wykorzystują je w prowadzonej dydaktyce (wykaz staży zał.4.11, szerzej o wyjazdach kadry
Cz.I Kryt. 7 Raportu). Nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku Prawo posiadają także kompetencje
merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć w j. obcych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w j.
obcym powierzane jest pracownikom legitymującym się stosownymi kompetencjami językowymi,
uczestniczącym w wymianie międzynarodowej i publikującym w j. obcym (w tym za granicą).
Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Prawo są także praktykami (m.in. pełnią
funkcje zastępcy prezydenta miasta; prezesa samorządowego kolegium odwoławczego; referendarza
sądowego; wykonują zawody radcy prawnego, adwokata), 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 zamawianych szkoleń
zewnętrznych oraz stałej opieki sprawowanej przez Wydział oraz przez pracowników Uczelnianego
Centrum Informatycznego). Każdy pracownik przechodzi odpowiednie szkolenie w zakresie BHP oraz
w zakresie ochrony danych osobowych.
Kadra wypracowuje własne zasoby dydaktyczne – pracownicy są autorami różnorodnych
materiałów dydaktycznych, w tym przede wszystkim: podręczników, skryptów, kazusów, repetytoriów,
schematów i tablic, wydawanych przez renomowane wydawnictwa prawnicze (wykaz stanowi zał. 4.2).
Ponadto pracownicy Wydziału są redaktorami, autorami i współautorami wieloautorskich komentarzy;
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są także autorami haseł encyklopedycznych w wielotomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa (wykazy
publikacji pracowników znajdują się na stronie internetowej).
Nauczyciele akademiccy WPiA 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 renomowanych
czasopismach naukowych (także za granicą); prowadzą warsztaty m.in. w ramach
Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki oraz Dni Edukacji Prawniczej, organizowanych przez ELSA
Szczecin; prowadzą wykłady dla uczniów szkół średnich (obecnie również w trybie zdalnym) oraz
wykłady otwarte i szkolenia dla praktyków (m.in. pracowników administracji samorządowej i
terenowej administracji rządowej; sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, asystentów
sądowych i referendarzy; aplikantów). Podejmują inne działania mające na celu zwiększenie
świadomości prawnej społeczeństwa i szerzenie kultury prawnej w regionie. We współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pracownicy Wydziału prowadzą dla uczniów
szkół średnich w regionie zajęcia w ramach cyklu „Lekcja demokracji”, mające zachęcić młodzież do
angażowania się w sprawy państwa i aktywnego udziału w codziennym życiu lokalnej społeczności.
Prowadzą stałe rubryki na łamach miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio, a także
profile
na
popularyzujących
naukę
portalach
internetowych
(www.academia.edu;
www.researchgate.net) i blog o tematyce podatkowej (www.prawo-podatkowe.pw). W ramach stałej
współpracy z wydawnictwami popularnonaukowymi (m.in. Przegląd Komunalny, Prawo Finansów
Publicznych) prezentują analizy wybranych rozwiązań prawnych.
Stosownie do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia sprawują opiekę nad praktykami
programowymi, Studencką Poradnią Prawną i kołami naukowymi oraz prowadzą rozbudowane
indywidualne konsultacje. Pełnią także funkcję opiekunów naukowych i merytorycznych studentów
biorących udział w konkursach (stypendialnych, z zakresu wiedzy akademickiej oraz na najlepsze prace
dyplomowe i doktorskie) 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 naukowych (szerzej: Cz. I Kryt. 8.3 Raportu).
4.3. Planowanie i ocena jakości dydaktyki
Proces planowania dydaktyki odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów.
Przydzielanie i rozliczanie obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego odbywa się zgodnie
z zasadami określonymi w Statucie US oraz Regulaminie pracy US. Planowanie harmonogramu zajęć
odbywa się na podstawie uchwalonego planu i programu studiów. Do podstawowych zadań dziekana
Wydziału należy organizowanie i prowadzenie procesu kształcenia na kierunkach studiów
obsługiwanych przez Wydział, przez powierzanie określonym nauczycielom akademickim i innym
osobom prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach studiów. Propozycję obsady osobowej zajęć
prowadzonych w ramach kierunku, przedstawionej przez dziekana – po uzyskaniu opinii właściwego
dyrektora instytutu – opiniuje zespół kierunku. Dziekan ustala plan pracy instytutu, biorąc pod uwagę
kwalifikacje i wysokość pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich. Podziału zajęć między
pracownikami dokonuje się biorąc pod uwagę: zakres dorobku naukowego, doświadczenie
dydaktyczne, zakres prowadzonych badań naukowych oraz możliwość realizacji założonych EU.
Dziekan dokonuje bieżącej oceny jakości zajęć dydaktycznych powierzonych nauczycielowi
akademickiemu. Wykłady prowadzą nauczyciele posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego. Dziekan może, na okres do jednego r.a., upoważnić do prowadzenia
wykładów osoby ze stopniem naukowym doktora. Zgodnie z Regulaminem studiów seminaria
dyplomowe na j.s.m. prowadzą nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
W praktyce większość seminariów na kierunku Prawo prowadzą nauczyciele akademiccy legitymujący
się co najmniej stopniem doktora habilitowanego.
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W zakresie oceny jakości dydaktyki brane są pod uwagę opinie studentów wyrażone w ankietach
prowadzonych w oparciu o zarządzenie nr 20/2020 Rektora US z 17.02.2020 r. w sprawie badań
dotyczących jakości kształcenia w US oraz zarządzenie nr 187/2019 Rektora US z 22.11.2019 r. w
sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w
zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem. Hospitacje zajęć
prowadzone są na podstawie US, zmienione zarządzeniem nr 157/2020 Rektora US z dnia 20.11.2020
r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w US.
Wyniki ankietyzacji i hospitacji w każdym r.a. są poddawane analizie przez Zespoły kierunków, 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 w kolejnym r.a.). 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.
4.4. 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 WPiA
poprzez stały, szybszy rozwój naukowy własnej kadry, jak i w drodze zachęcenia do podjęcia pracy jako
w podstawowym miejscu pracy.
Rozwój nauczycieli akademickich w zakresie awansów naukowych w latach 2015-2020
przedstawiono w tabeli 2. W analizowanym okresie rozwój, o którym mowa, dotyczył zarówno
uzyskiwania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, jak i tytułu profesora.
Tabela 2. Rozwój nauczycieli akademickich w zakresie awansów naukowych w latach 2015-2020
STOPIEŃ DOKTORA
ROK
STOPIEŃ DOKTORA
TYTUŁ PROFESORA
HABILITOWANEGO
2015
7
0
1
2016
1
3
1
2017
2
0
0
2018
7
1
0
2019
5
3
0
2020
2
4
0
REZEM
24
11
2
W latach 2015-2020 zauważalny jest systematyczny rozwój kadry badawczo-dydaktycznej: 24
pracowników WPiA uzyskało stopień naukowy doktora nauk prawnych; 11 pracowników uzyskało
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych; 2 pracowników uzyskało tytuł profesora.
W tym okresie podjęło zatrudnienie na WPiA (jako w podstawowym miejscu pracy): 10 osób z
tytułem magistra prawa, 15 osób ze stopniem doktora i 2 osoby ze stopniem doktora habilitowanego.
Zatrudniono również 2 osoby ze stopniem doktora habilitowanego, dla których WPiA nie jest
podstawowym miejscem pracy (wykaz zatrudnionych w latach 2015-2020 zawiera zał. 4.3). 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 WPiA przez stały, szybszy rozwój
naukowy własnej kadry oraz w drodze zachęcenia do podjęcia pracy (jako w podstawowym miejscu
pracy), kolejnych pracowników (w tym o specjalnościach reprezentujących coraz to nowe obszary
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prawa). Do dnia złożenia Raportu samooceny 6 pracowników WPiA ma wszczęte przewody doktorskie,
a w 1 przypadku trwa postępowanie habilitacyjne.
Badania naukowe prowadzone w jednostce, obejmujące 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 kształcenia.
Pracownicy WPiA byli inicjatorami wielu przedsięwzięć badawczych z udziałem przedstawicieli innych
ośrodków akademickich, prezentujących stanowisko doktryny i judykatury oraz wyznaczających
pożądane kierunki dalszych prac badawczych i legislacyjnych. Efektem prowadzonych badań o
charakterze interdyscyplinarnym na poziomie problemów badawczych i zespołów badawczych były
monografie redagowane pod kierunkiem naukowym pracowników jednostki. Coraz istotniejszą część
dorobku naukowo-badawczego jednostki stanowią prace publikowane w wydawnictwach
zagranicznych (m.in. w Berlinie, Sofii, Medei, Hofburgu, Wiedniu, Sevilli, Regensburgu, Salonikach,
Nowym Jorku, Tianjinie, Walencji, Chamie, Odessie, Brnie, Wilnie, Pradze, Woroneżu, Alberobello,
Budapeszcie, Mariborze).
Prowadzone przez pracowników WPiA 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; oferowane specjalności) oraz sylabusach (m.in. w propozycji treści
programowych oraz zalecanej literaturze podstawowej i uzupełniającej). Nauczyciele akademiccy są
autorami ogólnopolskich podręczników akademickich, wykorzystywanych również w procesie
kształcenia na kierunku Prawo (m.in. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Seria Akademicka, wydanie 5,
Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 779; K. Dadańska, Prawo rzeczowe, wydanie 4, C.H. Beck,
Warszawa 2017, ss. 433; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Seria Akademicka, wydanie 4,
Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 588).
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.
W latach 2015-2020 (stan na dzień 8.12.2020 r.) kadra badawczo-dydaktyczna WPiA osiągnęła
następujące efekty prac badawczych:
Tabela 3. Publikacje naukowe pracowników WPiA w latach 2015-2020 (stan na dzień 8.12.2020 r.)
Dorobek naukowy pracowników WPiA w latach 20172015-2016
2017-2020
Razem
2020
Monografie naukowe (jednoautorskie i wieloautorskie)
38
64
102
Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w
386
487
873
języku polskim i w języku obcym
Redakcje prac zbiorowych
15
43
58
Artykuły naukowe (w języku polskim i obcym)
199
407
606
Pracownicy WPiA koncentrują się na publikowaniu recenzowanych artykułów naukowych w tzw.
czasopismach z listy ministerialnej, zarówno w polskich, jak i zagranicznych. W latach 2015-2020
opublikowano 606 artykułów. Istotnym obszarem aktywności naukowej nauczycieli akademickich
WPiA są monografie (przeważnie jednoautorskie), obejmujące 102 pozycje. Przeważająca część z tych
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publikacji została wydana przez wydawnictwa ujęte w Komunikacie MNiSW. Istotną część dorobku
naukowego pracowników WPiA stanowią rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku
polskim i w języku obcym (873 pozycje). Poza tym pracownicy WPiA w odniesieniu do 58 monografii
wieloautorskich byli ich redaktorami. Kierując się potrzebami dydaktycznymi w dorobku naukowym
WPiA wskazać trzeba również liczne opublikowane komentarze (jednoautorskie i wieloautorskie) w
języku polskim (31), jak i podręczniki i rozdziały w podręcznikach (16). Odnosząc się do dorobku
naukowego w latach 2015-2016 wskazać trzeba również na publikacje w ramach unikalnych
monografii, w których ujęto rozdziały w 194 przypadkach.
Procedura rekrutacji nauczycieli akademickich prowadzona jest w oparciu o obiektywne, klarowne,
adekwatne do wymagań stawianych przez właściwe akty prawne, jak i transparentne zasady.
Rekrutacja na stanowiska nauczycieli akademickich prowadzona jest w drodze konkursów zgodnie z
PoSWiN oraz procedurami określonymi w Statucie US. Realizowana polityka kadrowa współgra ze
Strategią Rozwoju US 2019-2028, której jednym z zasadniczych założeń jest dążenie do zapewnienia
warunków rozwoju naukowego jego pracowników zgodnie z najwyższymi standardami
międzynarodowymi. Uwzględniając potrzeby rynku za pożądane uznano dostosowanie kompetencji
pracowników WPiA do potrzeb różnorodnych grup społecznych, w tym osób w wieku senioralnym, z
niepełnosprawnością i zagrożonych ekskluzją społeczną. Taki kierunek prowadzonej polityki kadrowej
pozostaje również w zgodzie ze Strategią rozwoju WPiA, której celami podstawowymi są: optymalizacja
rangi Instytutu oraz podwyższenie jakości badań naukowych pracowników, jak i efektywne zarządzanie
zasobami i rozwojem Instytutu.
Pracownicy WPiA byli inicjatorami wielu przedsięwzięć badawczych z udziałem przedstawicieli
innych ośrodków akademickich oraz praktyki, prezentujących stanowisko doktryny i judykatury oraz
wyznaczających pożądane kierunki dalszych prac badawczych i legislacyjnych. Efektem prowadzonych
badań o charakterze interdyscyplinarnym były monografie redagowane pod kierunkiem naukowym
pracowników jednostki, a także inne przejawy naukowej aktywności. W tym zakresie warto wskazać,
że w procesie tworzenia, wdrożenia i realizacji aplikacji Elektroniczne Akta Egzekucyjne, jak i kolejnych
wersji aplikacji Komornik SQL-EAE i Kancelaria Komornika-EAE, Currenda sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
– w latach 2019-2020 – wykorzystała wyniki badań naukowych dr hab. prof. US Kingi FlagaGieruszyńskiej w zakresie zasad wykonywania zawodu komornika sądowego oraz postępowania
egzekucyjnego. Ponadto, badania naukowe skoncentrowane na problematyce Unii Europejskiej,
prowadzone przez dr hab. prof. US Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, wykorzystane zostały w raporcie
Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce pn. „Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy
Polski. Oceny i wnioski Team Europe”, Warszawa 2019 i przetłumaczone na wszystkie języku urzędowe
Unii Europejskiej. Badania dr. hab. prof. US Daniela Wacinkiewicza, dotyczące prawnych aspektów
prototypowania urbanistycznego, wykorzystano w aktach prawa miejscowego – uchwałach Miasta
Szczecin.
Istotne znaczenie z punktu widzenia realizowanej polityki kadrowej WPiA ma dążenie do stałego
podwyższania jakości kształcenia, co ściśle wiąże się z kompetencjami zatrudnianych pracowników
(szerzej: zał. 4.4). Za ważne uznano stałe podnoszenie umiejętności dydaktycznych pracowników WPiA
z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania, polaryzowania przez nauczycieli akademickich uwagi
studentów na potrzebie rozwijania zainteresowań wykraczających poza program nauczania, co wpływa
na zwiększenie ich kompetencji naukowych, kulturowych i społecznych.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4:
Wydział wspiera rozwój kadry i studentów poprzez podejmowanie zróżnicowanych działań, co
można uzasadnić poprzez przedstawienie dodatkowych informacji dot.:
1) finansowania działalności badawczej w latach 2015-2020 (zał. 4.5);
2) szkoleń (zał. 4.6);
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3) umożliwiania publikacji artykułów w czasopiśmie naukowym wydawanym przez jednostkę (zał.
4.7);
4) zakupu elektronicznych baz prawniczych z możliwością dostępu z komputera poza siecią WPiA
(zał. 4.8);
5) nagród (zał. 4.9);
6) systemu motywacyjnego do rozwoju naukowego oraz dydaktycznego (w tym informacje o
zespołach badawczych) (zał. 4.10);
7) staży naukowych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich (zał. 4.11).

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie
Wydział w pełni zabezpiecza infrastrukturę dydaktyczną na potrzeby kształcenia studentów w
ramach oferowanych kierunków, w tym kierunku Prawo. Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią dwa
budynki zlokalizowane w Śródmieściu Szczecina, z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej i
publicznej. Budynek główny jest usytuowany przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie i stanowi bazę dla
prowadzenia większości zajęć realizowanych na Wydziale oraz zaplecze dla pracowników badawczodydaktycznych i dydaktycznych, władz Wydziału, funkcjonowania Biblioteki WPiA i obsługi
administracyjnej. W budynku znajduje się bufet na ok. 40 miejsc, w którego menu znajdują się zarówno
przekąski, jak i dania obiadowe, a także księgarnia prawnicza, oferująca podręczniki i inne opracowania
prawnicze. W drugim budynku, położonym przy al. Piastów 40b w Szczecinie, znajdują się dwie sale
wykładowe, trzy sale do zajęć ćwiczeniowych oraz część pomieszczeń oddanych do dyspozycji
pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. W holach, w obu budynkach,
ustawione są automaty z napojami zimnymi i gorącymi oraz z przekąskami. Miejsca te, będąc oddalone
od sal dydaktycznych, stanowią przestronną strefę dla wypoczynku studentów. Ponadto w budynkach
WPiA znajdują się sanitariaty dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z
poruszaniem się. W budynku głównym zorganizowano również kącik dla matki z dzieckiem oraz miejsca
wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Dodatkowo w budynku znajduje się księgarnia (oferująca
publikacje z zakresu prawa, administracji, ekonomii i innych dziedzin nauki), szatnia i portiernia.
Poza obiektami należącymi do Wydziału prowadzone są dla studentów kierunku Prawo, ujęte w
planie studiów: zajęcia z w-f, praktyki programowe, a także lektorat języka obcego (j. angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego). Zajęcia z w-f prowadzone są w
odpowiednio wyposażonych obiektach uczelnianych (salach gimnastycznych należących do Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu) i wynajmowanych (na Basenie Akademii Morskiej w Szczecinie,
kortach tenisowych i obiektach klubu Squash Zone Club). Lektorat j. obcego dla studentów prowadzony
jest w budynkach WPiA, jak również planowany jest w siedzibie ACKJ US – zmodernizowanej ze
środków unijnych, przystosowanej do prowadzenia zajęć z j. obcego na najwyższym poziomie i do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo dla każdego studenta dostępne są dwa
specjalistyczne kursy językowe Business English i Practical English for Lawyers, opracowane przez
Wydawnictwo C.H. Beck – szkolenia e-learningowe udostępnione na platformie e-learningowej.
Ocena infrastruktury i wyposażenia jednostek organizujących praktyki programowe jest
dokonywana zarówno przez studentów (uczestnika praktyki, zainteresowanego odbyciem praktyki u
danego organizatora) i wybiórczo przez opiekuna praktyk (m.in. za pośrednictwem strony internetowej
organizatora praktyki). Organizator praktyki zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego
stanowiska pracy, zgodnie z programem praktyk.
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Osobne pomieszczenia przeznaczone są na potrzeby funkcjonowania Samorządu Studentów,
Europejskiego Stowarzyszenia ELSA Szczecin oraz Studenckiej Poradni Prawnej. Uwzględniając
potrzeby kół naukowych oraz organizacji studenckich, umożliwiono studentom korzystanie z
pomieszczeń na Wydziale poza zajęciami, także w godzinach wieczornych oraz z zasobów Salonu
Dyskusyjnego. Studenci w czasie poprzedzającym epidemię aktywnie korzystali z tej możliwości,
aranżując nie tylko spotkania organizacyjne, ale i lokalne sesje naukowe.
Pomieszczenia użytkowane do celów dydaktycznych na kierunku obejmują sale przygotowane do
prowadzenia zajęć wykładowych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, seminaryjnych, warsztatowych
oraz zajęć z technologii informacyjnych (33 stanowiska komputerowe), itp. Wszystkie sale dydaktyczne
mają wyposażenie multimedialne (rzutniki, ekrany) i audiowizualne oraz tablice suchościeralne, zaś
sale wykładowe wyposażone są w nagłośnienie oraz ekrany zdalnie sterowane. Sekcja ds. Kształcenia
dysponuje przenośnymi rzutnikami i laptopami, z których mogą korzystać pracownicy i studenci.
Wszystkie gabinety pracowników (dawne katedry) wyposażone są w komputery i drukarki lub
urządzenia wielofunkcyjne (łącznie w zasobach Wydziału jest: 35 laptopów, 63 komputery stacjonarne,
42 drukarki i 22 urządzenia wielofunkcyjne). Na Wydziale funkcjonuje sieć bezprzewodowa EDUROAM,
z którą mogą połączyć się wszyscy studenci i pracownicy za pośrednictwem swoich urządzeń (laptopy,
smartfony, tablety).
Włączenie problematyki niepełnosprawności w zakres działania WPiA ma trzy wymiary. Po pierwsze
w zakresie rozwoju infrastruktury i wyposażenia budynku, w tym również sal wykładowych w
specjalistyczny sprzęt, jak również poprzez istnienie możliwości wypożyczenia sprzętu
wspomagającego (systemu FM oraz korzystania z programów dźwiękowych). Po drugie, poprzez
włączenie problematyki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób
niepełnosprawnych, w proces kształcenia studentów przy wykorzystaniu symulatora wirtualnej
rzeczywistości (VR), którego zakup planowany jest na początku 2021 r. dzięki dofinansowaniu NCBR w
ramach projektu „Jak najbliżej dostępności”. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o elementy
projektowania uniwersalnego i dostępności docelowo wpłynie korzystnie na otoczenie społecznogospodarcze, którego aktywnymi uczestnikami będą absolwenci WPiA. Po trzecie, problematyka
niepełnosprawności stanowi przedmiot badań naukowych prowadzonych przez WPiA, w szczególności
podczas planowanej w 2021 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej „Inkluzja społeczna osób z
niepełnosprawnościami”, dzięki dofinansowaniu MNiW w ramach konkursu „Doskonała nauka –
Wsparcie konferencji naukowych”. Dostrzegając potrzebę promowania prospołecznych postaw
studentów i pracowników WPiA, na Wydziale przeprowadzane są coroczne Aukcje Mikołajkowe, które
stanowią zbiórkę wewnętrzną środków finansowych na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in.
podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, czy też Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą".
Staraniem władz Instytutu Nauk Prawnych US oraz WPiA modernizacji podlega aktualna
infrastruktura dydaktyczna, naukowa i badawcza (m.in. zakończono realizację inwestycji Sala Sądowa
oraz zmodernizowane zostało Centrum Edukacji Prawnej, w efekcie czego powstała nowoczesna
Klinika Prawa). Szczegółowy opis stanu, rozmiarów i kompleksowości bazy dydaktycznej i naukowej
służącej realizacji zajęć oraz działalności naukowej na ocenianym kierunku oraz opis infrastruktury i
wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz praktyki zawodowe,
stanowi zał. 5.1.
Nauczyciele akademiccy mają zapewniony dostęp do platformy Moodle, służącej do prowadzenia
nauczania zdalnego, a wsparcie organizacyjne, techniczne i metodyczne w zakresie kształcenia na
odległość zapewnia Uczelniane Centrum Informatyczne.
Szczegółowy opis dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stopnia jej
wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów oraz w działalności i komunikacji
naukowej stanowi zał. 5.2.
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W celu polepszenia stanu dotychczasowej infrastruktury władze podejmują ciągłe starania o
pozyskanie środków na budowę nowego budynku z dużym zapleczem bazy badawczo-dydaktycznej, w
tym zwłaszcza nowoczesnymi salami wykładowymi, salami do prowadzenia ćwiczeń i podziemnym
parkingiem. Realizowana jest inwestycja zewnętrznej windy przy budynku głównym, której
beneficjentami są w szczególności osoby z niepełnosprawnością ruchową. Koszt inwestycji wynosi 720
tys. zł i na ten cel pozyskano odpowiednie i pełne finansowanie. Wszystkie wymagane zgody zostały
uzyskane, ukończono także postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę.
Szczegółowy opis udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb
studentów z niepełnosprawnością stanowi zał. 5.3.
W dniu 8.12.2020 r. US przy wsparciu Urzędu Miasta Szczecin, w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii, otrzymał środki
finansowe na przebudowę infrastruktury budynku WPiA przy al. Piastów 40B. Koszt dofinansowania to
8,3 mln zł. Modernizacja ww. budynku powiązana zostanie z ustanowieniem w nim Uczelnianego
Centrum Dostępności US, którego wykonawcą jest WPiA, a którego utworzenie sfinansowane zostanie
z uzyskanego wsparcia finansowego, pochodzącego z konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20
pt. Centrum Wiedzy o Dostępności, w którym WPiA złożył wniosek WND-POWR.03.05.00-00-CW03/2001 Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie i uzyskał pozytywną ocenę. Uzyskane
dofinansowanie (ze wskazanych dwóch projektów) na łączną kwotę ok. 14 mln zł, a także koncepcja
rozwoju WPiA, skutkuje podjętą przez władze rektorskie decyzją co do budowy nowego budynku
Wydziału w centrum miasta (w śródmieściu) przy al. Jana Pawła II vis-à-vis głównego budynku
Rektoratu US, na trasie Szczecińskiego Złotego Szlaku. Nowy budynek, stanowiąc główną siedzibę
WPiA, posiadającą nowoczesne wyposażenie umożliwiające prowadzenie procesu dydaktycznego w
sposób niezakłócony zarówno w trybie tradycyjnym, zdalnym, jak i e-learningu oraz zaprojektowany
zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, stanowi wyzwanie dla nowo wybranych władz US. Ze względu na wiodącą
rolę Wydziału w strukturach uniwersyteckich, jak również jego funkcję w rozwoju Miasta Szczecin
włodarze miasta, wspierając kierunek rozwoju WPiA, mają na celu stworzenie swoistego trójkąta na
linii Urząd Miasta Szczecin – Rektorat US – WPiA .
Biblioteka WPiA realizuje wszystkie funkcje biblioteczne, tj. gromadzenie, ewidencję, opracowanie,
przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Wydawnictwa opracowywane są pod względem formalnym
i rzeczowym, tj. alfabetycznie i przedmiotowo (według treści i formy), zgodnie z obowiązującymi
zasadami NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny). Księgozbiór jest widoczny w
elektronicznych katalogach powiązanych z zasobami i bazami Biblioteki Uniwersyteckiej. W Bibliotece
WPiA mieszczą się trzy czytelnie: książek (20 miejsc), czasopism (40 miejsc) i multimedialna (33
stanowiska komputerowe + 6 stanowisk do pracy z własnym komputerem + 1 stanowisko
przeznaczone do pracy z systemem Academica). Użytkownicy mają możliwość korzystania z oferty
Biblioteki WPiA w dwóch miejscach, tj. czytelni i wypożyczalni. Dostęp do czytelni jest nieograniczony
i mogą korzystać z jej zasobów wszyscy chętni (stosowane jest tzw. udostępnianie prezencyjne). Liczba
książek w Bibliotece WPiA obejmuje 27000 wol. w wydawnictwach zwartych, a w ciągłych 9700 wol.
Szczegółowy opis systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym dostępu do aktualnych zasobów
informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, stanowi zał. 5.4.

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu
programu studiów ma wymiar wielopłaszczyznowy. Obejmuje ona kooperację z podmiotami
publicznymi i prywatnymi, wśród których są zarówno instytucje publiczne, samorządy zawodowe i
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uczelnie, jak również przedsiębiorstwa i pracodawcy. Współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym gwarantuje zgodność z dyscypliną nauki prawne oraz z koncepcją i celami kształcenia,
jak również z wyzwaniami zawodowego rynku pracy właściwego dla absolwentów kierunku. Zasięg tej
działalności ma charakter lokalny (obejmujący Gminę Miasto Szczecin), regionalny (województwa:
zachodniopomorskie, lubuskie, mazowieckie, dolnośląskie), krajowy i międzynarodowy. Rozmiar
udziału tych podmiotów we wskazanym zakresie jest uzależniony od zakładanej formy współpracy z
Wydziałem. Współpraca dotyczy takich obszarów, jak: konstruowania programu studiów; realizacji i
doskonalenia programu studiów; zwiększania świadomości prawnej; rozwoju kierunku studiów.
Od 2012 r. na WPiA funkcjonuje Rada Konsultacyjna Praktyków (zarządzenie nr 15/2016/2017
Dziekana WPiA z dnia 15.12.2016 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Praktyków na kadencję
2016-2020). W jej skład wchodzą m.in.: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Prezes Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Prezes Sądu Apelacyjnego, Prokurator Apelacyjny, Dziekan
Okręgowej Rady Izby Radców Prawnych, Prezydent Północnego Związku Pracodawców, przedstawiciel
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Głównym celem
współpracy Wydziału z Radą Konsultacyjną jest ściślejsze powiązanie zakresu wiedzy przekazywanej
studentom z oczekiwaniami ich potencjalnych pracodawców. Ponadto dziekan w ramach współpracy
z otoczeniem społecznym i gospodarczym angażuje interesariuszy zewnętrznych w procedurę
tworzenia koncepcji kształcenia, ocenę i modyfikację programów studiów, zwracając się m.in. o
wyrażenie opinii.
W bieżącym roku kalendarzowym zawarte zostały następujące porozumienia i umowy:
1) porozumienie ze Szczecińską Izbą Adwokacką w Szczecinie o współpracy w zakresie wspólnego
organizowania wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych i integracyjnych;
2) porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie o współpracy w zakresie
wspólnego organizowania wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych i integracyjnych;
3) porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim o utworzeniu płaszczyzny współpracy pn.
Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lascha;
4) umowa z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II o współpracy w zakresie
współpracy badawczo-dydaktycznej;
5) porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie w sprawie szkoleń eksperckich
dla członków Okręgowej Izby Radców Prawnych;
6) umowa ze Skarbem Państwa – Krajowym Biurem Wyborczym dot. współorganizacji w formie
zdalnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy Prawa Wyborczego”;
7) umowa z Województwem Zachodniopomorskim dot. współorganizacji w formie zdalnej
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy Prawa Wyborczego”.
Natomiast w zakresie dwóch kolejnych trwają czynności prowadzące do ich sfinalizowania:
1) porozumienie z Currenda Sp. z o.o. w sprawie działalności eksperckiej;
2) porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w Warszawie;
3) umowa o współpracy z Izbą Komorniczą w Szczecinie dotycząca współorganizowania
konferencji pn. „Zawody zaufania publicznego – tradycje i wyzwania współczesności”;
4) porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie działalności
eksperckiej.
Przedstawiciele pracodawców uczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na
studiach podyplomowych i kursach szkoleniowych organizowanych przez jednostkę. Przykładów
dostarczają studia podyplomowe z Zamówień publicznych (pracodawcę, tj. Urząd Miasta Szczecin
reprezentuje przykładowo Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta), a także nowo
utworzone przez Rektora US studia podyplomowe z zakresu Prawa ochrony środowiska (pracodawcę,
tj. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie reprezentuje jej Dyrektor oraz Zastępca

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

45

Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej). Organizatorzy praktyki opiniują umiejętności praktykantów w
sporządzanej opinii z przebiegu praktyki programowej studenta WPiA. Podczas cyklicznie
organizowanych targów pracy pracodawcy wyrażają opinię o stopniu przygotowania absolwentów
Wydziału do wykonywania pracy oraz ich umiejętnościach i kompetencjach. Wielu absolwentów WPiA
sprawuje funkcje kierownicze u różnych pracodawców bądź wykonuje działalność gospodarczą i tym
samym wpływa na kwestie dotyczące zarządzania kierunkiem. Opinie (oceny, zalecenia itp.) wyrażane
przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystywane są w procesach doskonalenia
programu studiów.
Zawarte przez Wydział z pracodawcami porozumienia w sprawie praktyk wskazują na aktualne
potrzeby pracodawców, co pozwala na właściwe kształtowanie się relacji pomiędzy WPiA,
pracodawcami i absolwentami, podejmującymi pracę zawodową. Wyrazem współpracy w budowaniu
kultury jakości jest również częsty udział interesariuszy zewnętrznych w licznych spotkaniach
naukowych, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez WPiA, a także współpraca przy
prowadzeniu badań naukowych (m.in. wydawane są wspólne prace zbiorowe stanowiące
podsumowanie wspólnych badań, a przedstawiciele lokalnego środowiska prawniczego są członkami
Komitetu Redakcyjnego wydziałowego czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinensis oraz decydują o
problematyce badawczo-naukowej poszczególnych numerów i doborze recenzentów opracowań).
Nauczyciele akademiccy Wydziału także poznają bezpośrednio opinię na temat koncepcji i programu
kształcenia, działając m.in. w zespołach eksperckich oraz towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych, a także innych podmiotach (np. Komisji ds. Biznesu i Wiedzy Unii Metropolii Polskich,
Panelu Ekspertów do projektu systemowego „Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki
Morskiej”, zespole doradców Prezydenta Miasta Szczecina, Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości US, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US sp. z o.o.).
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6:
Szczegółowy opis obszaru współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowi zał. 6.1.

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia odgrywa niezwykle ważną rolę w koncepcji kształcenia
oraz planach rozwoju kierunku Prawo. Z roku na rok Wydział stara się zwiększać zakres
umiędzynarodowienia, dostosowując tak program studiów, jak i pozaprogramowe inicjatywy do
aktualnych przepisów prawa oraz oczekiwań wyrażanych przez studentów i pracowników
(wykorzystanie wzorów międzynarodowych w opracowywaniu programów studiów opisano w zał.
1.2).
Studenci kierunku Prawo zobowiązani są do uczęszczania na przedmiot – j. obcy – w ramach
przedmiotów ogólnouczelnianych, umieszczonych w planie studiów. Szczegółowe zasady nauczania j.
obcych w US reguluje zarządzenie nr 48/2013 Rektora US z 25.06.2013 r. w sprawie nauczania języków
obcych w ramach lektoratów na Uniwersytecie Szczecińskim. Studenci mają do wyboru kilka
lektoratów, w tym języki: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i francuski. Zajęcia z lektoratu j.
obcego prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, zatrudnionych w ACKJ US. Podział na
grupy w obrębie wybranego lektoratu następuje po przeprowadzeniu obowiązkowych testów
wstępnych, określających poziom znajomości danego języka. Testy te odbywają się na początku r.a., a
dzięki nim studenci przydzieleni do poszczególnych grup posługują się j. obcym na podobnym poziomie
(w r.a. 2020/2021 testy odbywały się systematycznie od dnia 20.11.2020 r.). Lektoraty prowadzone są
przez 4 semestry (III, IV, V, VI) po 30 h w każdym semestrze. Zgodnie z PRK oraz ESOKJ studenci j.s.m.
kończą kształcenie językowe osiągając co najmniej poziom B2+ znajomości j. obcego. Ich postępy oraz
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kwalifikacje weryfikowane są regularnie (każdy sem. nauki j. obcego kończy się zaliczeniem z oceną
przeprowadzanym przez lektora). Ocena za sem. jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych i aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu j. obcy, będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego.
Oprócz lektoratów studenci zapoznawani są także z podstawowymi zasadami gramatyki j. łacińskiego
(w ramach przedmiotu Łacińska terminologia prawnicza).
W celu zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia kierunku w planie studiów (w grupie tzw.
wykładów monograficznych) ujęto dodatkowe przedmioty prowadzone w j. obcym. W planie studiów
od r.a. 2019/2020 ujęto przedmioty Informatization of Civil Procedure oraz Internationale Erbrecht,
jako fakultatywnie obieralne przez studentów. Planowane jest poszerzanie oferty dydaktycznej o
kolejne fakultatywne wykłady prowadzone w różnych j. obcych. Dodatkowo studenci kierunku Prawo
mogą brać udział w wykładach w j. angielskim, które prowadzone są dla studentów programu
Erasmus+. W tym przypadku katalog przedmiotów, w których mogą uczestniczyć w roli wolnego
słuchacza, jest bardzo obszerny. Jednak w r.a. 2020/2021 z uwagi na epidemię COVID-19 studenci
programu Erasmus zapisali się jedynie na 8 przedmiotów. W semestrze zimowym realizowane są przez
MS Teams 3 przedmioty (wykaz przedmiotów stanowiących ofertę przedmiotów dla studentów
Erasmus zawiera tabela nr 6 w Cz. III Raportu zał. 1).
Wydział złożył wniosek nr PPI/SPI/2020/1/00108 w programie NAVA-SPINAKER – intensywne
międzynarodowe programy kształcenia. Projekt nosi nazwę „Prawa człowieka i multikulturalizm we
współczesnej Europie”. Wnioskowany projekt stanowi wypełnienie niszy wśród międzynarodowych
programów kształcenia oraz oferty dydaktycznej prowadzonej w języku obcym, która obecnie nie
zaspokaja potrzeb i oczekiwań rosnącej liczby cudzoziemców studiujących na US. Głównym celem
Projektu jest umiędzynarodowienie US poprzez utworzenie pięciu intensywnych międzynarodowych
programów kształcenia, ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia skierowaną
do zagranicznych studentów i doktorantów, a także wzrost ich udziału w polskich programach
kształcenia. Spodziewane korzyści z Projektu będą dwustronne: US osiągnie założone cele w zakresie
umiędzynarodowienia, a uczestnicy projektu nabędą wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne
młodym ludziom na rynku pracy. Długofalowe oddziaływanie Projektu objawiać się będzie
wszechstronnym rozwojem uczestników Projektu. Przyczyni się on do wzrostu zainteresowania ofertą
kształcenia US wśród studentów zagranicznych, o tematyce interesującej dla współczesnego młodego
Europejczyka. Projekt wykształci umiejętności pożądane na rynku pracy. Stworzy podstawę do
kontynuowania procesu umiędzynaradawiania US w postaci cyklicznie organizowanych kursów
skierowanych do studentów zagranicznych.
Plan studiów na kierunku Prawo, oprócz przedmiotów prowadzonych w j. obcym, przewiduje także
przedmioty prowadzone w j. polskim, ale mające wpływ na poszerzenie działalności Wydziału w
obszarze umiędzynarodowienia kierunku Prawo. Jako przykład należy wskazać zakwalifikowane do
przedmiotów kierunkowych odbywanych na VII semestrze – prawo Unii Europejskiej, które służy
przede wszystkim zapoznaniu studentów z instytucjami unijnymi, ich zadaniami i kompetencjami oraz
ze źródłami prawa pierwotnego i wtórnego, które współistnieją obecnie z przepisami prawa
krajowego. W planie studiów znajdują się także bloki przedmiotów z zakresu międzynarodowego
prawa publicznego oraz prywatnego, które realizowane są odpowiednio na III i X semestrze studiów.
Aby pogłębić kwalifikacje studentów w tym zakresie, w ww. blokach uwzględniono również
konieczność zapoznania ich z praktyczną stroną funkcjonowania prawa międzynarodowego
publicznego i prywatnego, w tym celu wprowadzono przedmioty oparte na metodzie tzw. problembased learning. Na uwagę zasługuje wprowadzenie w ramach konwersatoriów wielu przedmiotów,
które odnoszą się do regulacji z zakresu wybranych obszarów prawa międzynarodowego (np. dla planu
studiów 2020/2021 zaplanowane na VI sem. źródła prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego,
na VII sem. międzynarodowe prawo spadkowe i na VIII sem. międzynarodowe prawo rodzinne).
Podobne rozwiązania przyjęto w zakresie przedmiotów fakultatywnych, realizowanych w formach
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wykładów monograficznych (dla planu studiów 2020/2021 zaplanowano na III sem. legislację
międzynarodową, na V sem. międzynarodowy arbitraż handlowy, a na VI sem. prawo organizacji
międzynarodowych).
Prowadzone przez Wydział starania dotyczące umiędzynarodowienia kierunku Prawo przejawiają
się także w zatrudnianiu naukowców z zagranicznych uczelni (np. od r.a. 2018/2019 pracownikiem jest
dr hab. prof. US Vytautas Nekrošius z Vilniaus Universiteto, a z początkiem przyszłego semestru planuje
się zatrudnić prof. Teresę Freixes z Universidad de Barcelona oraz prof. Samuela Bernal z University of
California, Los Angeles, CA (UCLA)) oraz utrzymującej się na podobnym poziomie międzynarodowej
wymianie studentów i kadry dydaktycznej. Wymiana ta odbywa się na podstawie umów interinstytucjonalnych podpisywanych przez Uczelnię oraz jego zagranicznych partnerów w ramach
programu Erasmus+. WPiA prowadzi przewody doktorskie w języku obcym (j. angielski), a funkcje
recenzentów w przewodach doktorskich prowadzonych w jednostce pełnią profesorowie uczelni
zagranicznych (recenzje sporządzane są w j. angielskim i francuskim).
Doktor hab. prof. US P. Policastro od roku 2017 otrzymał Katedrę Fundacji Papieskiej dla
Uniwersytetu i Szkolnictwa „Scholas Occurrentes”. Na świecie funkcjonuje około 300 takich katedr. W
ramach tej funkcji został zaproszony do współtworzenia nowej koncepcji Uniwersytetu ogłoszonej
przez Papieża Franciszka 5.06.2020 r. „Uniwersytet Sensu”. Trwają prace dotyczące organizacji polskiej
siedziby tego Uniwersytetu przy WPiA. Ponadto dr hab. prof. US P. Policastro wraz ze studentami i
uczniami szkół patronackich Wydziału uczestniczy w projekcie „Wielka Zielona Ściana” (projekt Unii
Afrykańskiej, mający na celu stworzenie pasma drzewiastej roślinności, która ma zahamować proces
pustynnienia terenu objętego projektem.
Studenci mogą korzystać z programu Erasmus+ w dwojakiego rodzaju formach: jako wyjazd na
studia częściowe za granicą (1-2 sem.) albo jako wyjazd na odbycie zagranicznych praktyk. Na dzień
złożenia Raportu samooceny studenci mają do swojej dyspozycji 51 zagranicznych uczelni, z którymi
Wydział podpisał porozumienia o współpracy. Liczba partnerów międzynarodowych w porównaniu do
r.a. 2017/2018 wzrosła o 8 jednostek akademickich (rozszerzono możliwość wyjazdu studenckiego do
kolejnych państw, m.in. Litwy, Łotwy, Bułgarii i Macedonii). Zdecydowana większość placówek, w
których studenci kierunku Prawo mogą odbywać część studiów bądź praktyki, stanowią znane
uniwersytety z Europy Zachodniej (wykaz umów w zakresie międzynarodowej mobilności studentów
stanowi zał. 7.1).
Sprawozdania sporządzane corocznie przez Dział Spraw Międzynarodowych US (dalej: DSM US)
pokazują, że liczba studentów przyjeżdżających z zagranicy na WPiA od r.a. 2014/2015 systematycznie
rośnie (z 29 osób w r.a. 2014/2015 do 37 osób w r.a. 2019/2020). Natomiast liczba studentów, którzy
wyjeżdżają na zagraniczne uniwersytety ulega wahaniom – w okresie ostatnich 3 lat utrzymuje się na
zbliżonym poziomie (w r.a. 2017/2018 ‒ 7 osób i w r.a. 2019/2020 ‒ 6 osób).
Spadek liczby studentów realizujących program Erasmus+ jest spowodowany epidemią COVID-19 i
obostrzeniami, jakie w związku z tym wprowadzono. Od marca 2020 r. studenci przyjeżdżający na
studia na WPiA, biorący udział w wymianie międzynarodowej, otrzymują kody do zespołów MS Teams
i uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach programu Erasmus+ w formie zdalnej.
Studenci przyjeżdżają z zagranicy na studia na WPiA na kierunku Prawo na jeden lub dwa semestry.
W większości są to studenci z Hiszpanii, Włoch, Francji i Turcji. Oferta edukacyjna dla studentów
zagranicznych obejmuje kilkanaście przedmiotów prowadzonych w j. angielskim przez pracowników
Wydziału (oferta na r.a. 2020/2021 ‒ zał. 7.2). Wydział planuje poszerzenie tego katalogu o nowe
przedmioty. Zajęcia dla studentów przyjeżdżających są prowadzone w małych grupach, przede
wszystkim w formie konwersatoriów. W niektórych przypadkach organizowane są zajęcia
indywidualne z nauczycielem akademickim. Wydział zapewnia studentom przyjeżdżającym opiekę

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

48

koordynatora oraz studentów WPiA jako tzw. tutorów (pomoc w załatwianiu formalności na Wydziale,
w związku z zakwaterowaniem, integracja środowiskowa).
Współpraca międzynarodowa w zakresie programu Erasmus+ dotyczy także kadry dydaktycznej,
dzięki czemu możliwe staje się korzystanie przez nauczycieli akademickich zarówno z wyjazdów
dydaktycznych, jak i wyjazdów szkoleniowych. W ramach porozumień nawiązano współpracę z
kilkudziesięcioma zagranicznymi jednostkami naukowymi. Katalog ośrodków oferujących kadrze
możliwości wymiany dydaktycznej i szkoleniowej jest szeroki i obejmuje wśród współpracujących
jednostek także największe ośrodki naukowe z Europy Zachodniej i Środkowej (wykaz umów w zakresie
międzynarodowej mobilności kadry stanowi zał. 7.3).
Z danych zarejestrowanych przez DSM US wynika, że w r.a. 2018/2019 współpraca
międzynarodowa w grupie nauczycieli akademickich obejmowała:
1) 3 osoby, które zdecydowały się na wyjazd dydaktyczny – w ramach programu Erasmus+,
2) 7 osób, które brało udział w szkoleniach – w ramach programu Erasmus+,
3) 15 osób, które brały udział w wyjazdach na konferencje.
W r.a. 2019/2020 ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 wyjazdy kadry
akademickiej nie odbyły się. W r.a. 2020/2021 mobilność pracowników WPiA ma jednak zostać
przywrócona przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych. W związku z tym na platformie MS
Teams 30.11.2020 r. przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne, przeznaczone dla pracowników
US, którzy są zainteresowani składaniem wniosków o udział w międzynarodowej wymianie w ramach
programu Erasmus+.
Wydział podejmuje skumulowane działania, mające na celu ułatwienie międzynarodowej
mobilności studentów oraz kadry dydaktycznej, co w efekcie ma przynieść podniesienie skali
zagranicznych wyjazdów. Między innymi co roku jest powoływany Wydziałowy Koordynator ds.
wymiany międzynarodowej; do jego zadań należy informowanie o możliwości zagranicznego wyjazdu,
pomoc w kwestiach związanych z organizacją wyjazdu. Koordynator składa coroczne sprawozdania z
przebiegu procesu wymiany studenckiej i kadry dydaktycznej w ramach współpracy międzynarodowej.
W celu zaprezentowania oferty wyjazdów zagranicznych organizowane są spotkania ze studentami, na
których przedstawiane są zasady rekrutacji oraz pobytu we współpracujących ośrodkach naukowych
(np. Dzień Wymiany Międzynarodowej, który odbył się 27.11.2018 r. w Rektoracie US). Podobne
spotkania przygotowywane są corocznie dla kadry nauczycielskiej (ostatnie spotkanie w sprawie
zagranicznej wymiany kadry naukowej Erasmus+ odbyło się 30.11.2020 r.).
Niezależnie od powyższych możliwości współpracy Wydział korzysta także z innych metod
umiędzynarodowienia kierunku Prawo. W r.a. 2014/2015 i 2015/2016 realizowany był m.in. projekt
pn. „Akademia Prawa Niemieckiego”, na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem ErnstaMoritza-Arndta Greifswaldzie oraz Uniwersytetem Szczecińskim, zawartego w celu wzmocnienia
współpracy i wymiany naukowej oraz pogłębienia partnerstwa między Województwem
Zachodniopomorskim a krajem związkowym Meklemburgią – Pomorzem Przednim. W ramach tego
projektu organizowane były wykłady (tworzące jeden z modułów Akademii – Wprowadzenie do
niemieckiego prawa krajowego i kryminologii), przygotowany został program studiów podyplomowych
Akademia Prawa Niemieckiego oraz program kursu dokształcającego Podstawy Prawa Niemieckiego.
Wydział podjął inicjatywę w celu podjęcia współpracy z Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
zgodnie z uchwałą nr 92/2020 Senatu US z dnia 29.10.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zawarcia przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.
Kolejnym projektem była realizowana w r.a. 2015/2016 i 2016/2017 Szkoła Prawa Amerykańskiego,
stanowiąca wynik współpracy podjętej z Center for International Legal Studies z siedzibą w Salzburgu.
Program obejmował m.in. prowadzenie wykładów w j. angielskim w wymiarze 20 h (Trump and the
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American Constitutional Separation of Powers, Bill of Rigts and American Criminal Law, Law of Social
Security on USA).
Wzmocnienie umiędzynarodowienia kierunku przejawia się także we współpracy z uniwersytetami
na polu organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych.
Nauczyciele akademiccy uczestniczą w realizacji grantów Komisji Europejskiej (m.in. WPiA w
ostatnich latach brał udział w realizacji trzech projektów razem z innymi europejskimi jednostkami
naukowymi oraz INTERPOLEM). Pierwszy z grantów, pt. Gender violence: protocols for the protection
of victims and effectiveness of protection orders, towards an efficient implementation of directive
2011/99/EU, rozpoczął się 01.01.2013 r., a zakończył 31.05.2015 r. Jego głównym celem było zbadanie
procesu wdrażania dyrektywy o europejskim nakazie ochrony w poszczególnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz WPiA (zespół badawczy: dr hab. prof. US P. Policastro, dr E.
Michałkiewicz-Kądziela, dr E. Milczarek, mgr A. Mylokosta) udział w nim brali naukowcy z Uniwersytetu
Rovira i Virgili, Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie oraz sędziowie z Bułgarskiego
Stowarzyszenia Sędziów.
Kolejny grant, pt. Enhancing police skills concerning novel psychoactive substances (NPS), trwał od
15.10.2015 r. do 14.01.2017 r. Jego celem było wypracowanie rozwiązań prawnych umożliwiających
efektywną walkę z nowo powstającymi substancjami psychoaktywnymi. Oprócz pracowników
naukowych WPiA (zespół badawczy: dr hab. prof. US P. Policastro, dr E. Michałkiewicz-Kądziela, dr E.
Milczarek, mgr A. Mylokosta) w projekcie udział brali przedstawiciele Włoskiego Instytutu RISSC, a
także Uniwersytetu Hertfordshire, Uniwersytetu Eötvös Loránd i INTERPOLU.
Ostatni z grantów, pt. „The Charter of Fundamental Rights of the European Union »in action
realizowany w okresie 1.09.2016 r. ‒ 1.09.2018 r., polegał na realizacji cyklu wykładów i praktycznych
warsztatów dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów w zakresie stosowania Karty
Praw Podstawowych UE. W grancie oprócz reprezentanta WPiA (dr hab. prof. US P. Policastro)
uczestniczyli: Centro de Estudos Sociais (University of Coimbra), Institut de Drets Humans de Catalunya
oraz Utrecht School of Law (Utrecht University).
Pracownicy dydaktyczni WPiA brali również udział w wielu innych projektach międzynarodowych.
Wśród nich można wymienić:
1) projekt badawczy PIUNA „La aportación del modelo de reciprocidad a la superación de la
discriminación por razón de género”, finansowany przez Universidad de Navarra w Pamplonie
(Hiszpania). Realizowany w latach 2016-2019. Miał on na celu stworzenie nowego modelu
przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć (członek zespołu badawczego dr M. Rylski);
2) projekt badawczy „Cross-border in Consumer Disputes”, organizowany przez Polską Federację
Konsumentów oraz partnerskie organizacje z Niemiec (Verbraucherzentrale Brandenburg) i
Francji (Centre Européen de la Consommation). W jego ramach prowadzona była analiza
instrumentów europejskiego prawa procesowego pod kątem ich stosowania w krajach
partnerskich (opiekun naukowy projektu dr hab. prof. US K. Flaga-Gieruszyńska);
3) projekt badawczy „New model of taxation of agricultural activity in Poland”, od r. 2016
współrealizowany i finansowany przez the National Centre of Science. Projekt ten był częścią
International Research Network KULTAX. Zadania badawcze w ramach projektu z ramienia
Wydziału realizowali dr E. Kowalewska i dr P. Mańczyk. Pozostali uczestnicy reprezentowali
KUL, Palacky University (Olomouc), University of Trnava, University of Debrecen, Babes-Bolyai
University of Cluj-Napoca, Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University in Tbilisi. W projekcie
udział brali także naukowcy z Włoch, Litwy, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny;
4) projekt „Nowe kompetencje w nowym kraju – kurs dla obywateli Ukrainy”, który był
realizowany od listopada 2018 r. do października 2020 r. Projekt miał za zadanie wspomóc
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integrację obywateli Polski i Ukrainy oraz ułatwić asymilację w regionie zachodniopomorskim
obywatelom Ukrainy. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne z zakresu m.in.
prawa, ekonomii i nauk społeczno-politycznych;
5) projekt praktyk zawodowych Kyiv Legal Empowerment Practical Program, realizowany od 2020
r. przez polsko-ukraiński zespół prawników (członek zespołu dr A. Klich).
Na szczególną uwagę zasługują badania o charakterze interdyscyplinarnym, angażujące
pracowników różnych specjalności, czy polegające na wielopoziomowej współpracy z innymi
ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (np. współpraca pracowników z Uniwersytetami w:
Wilnie, Sofii, Woroneżu, Brnie, Szeged, Mariborze). Efektem prowadzonej współpracy były m.in. prace
zbiorowe w języku obcym z udziałem pracowników WPiA, np. 5th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings.
Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia
Bulgaria 2018, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2; Education Excellence and Innovation Management:
A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th
International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020
Seville, Spain; Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and
Eastern Europe. Conference Proceedings, VSU Publishing House, Voronezh 2018. W dużej mierze
publikacje te były indeksowane w bazach Scopus i WOSOprócz opublikowania wielu
międzynarodowych publikacji, pracownicy Wydziału uczestniczą także w tworzeniu wydziałowego
czasopisma Acta Iuris Stetinensis, które odgrywa rolę w zwiększaniu poziomu umiędzynarodowienia
kierunku Prawo. Czasopismo to jest kwartalnikiem, ukazującym się od 1987 r. (do 2010 r. pn. Zeszyty
Naukowe. Roczniki Prawnicze). Znajduje się w wykazie czasopism naukowych punktowanych
(Komunikat MNiSW z 18.12.2019 r.) i uzyskało dofinansowanie przyznane w ramach projektów MNiSW
na podniesienie poziomu naukowego czasopisma oraz jego umiędzynarodowienie. W skład Rady
Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele ośrodków akademickich z: Włoch, Indii, Ukrainy, Chin,
Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji, Hiszpanii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Niemiec.
Pracownicy WPiA są także członkami licznych międzynarodowych towarzystw, organizacji i
instytucji naukowych (m.in. dr hab. prof. US E. Cała-Wacinkiewicz – International Law Association oraz
jest członkiem grupy koordynacyjnej Team Europe jako ekspert Komisji Europejskiej; M. Peno –
International Association for Scottish Philosophy, Oxford University Scientific Society; Ronin Institute;
dr W. Baranowska-Zając – The Society of Juridical and Administrative Sciences) oraz pełnią funkcje we
władzach zagranicznych instytucji naukowych (np. prof. dr hab. M. Górski pełnił funkcję prezesa
zarządu German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network przy BTU CottbusSenftenberg i Uniwersytecie Wrocławskim, a dr hab. prof. US E. Cała-Wacinkiewicz jest skarbnikiem
International Law Association).
Kolejne formy i zakres umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku Prawo są
konsultowane z samorządem studenckim.
W działania promocyjne związane z wymianą międzynarodową zaangażowani są również sami
studenci WPiA oraz samorząd studencki. Prowadzone są również działania mające na celu ustalenie
przyczyn braku zainteresowania studentów wyjazdami (ankietyzowanie studentów). Jednocześnie
stanowią one dodatkową formę promowania mobilności zagranicznej wśród studentów WPiA.
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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
8.1. Wsparcie studentów – uwagi ogólne
Wydział i Uczelnia dysponują kompleksowym systemem udzielania studentom wsparcia w procesie
uczenia się w obszarze nauki, dydaktyki, organizacji, informacji, planowania i rozwijania karier
zawodowych i sportowych, pomocy materialnej i pomocy psychologicznej, czy podstawowej opieki
zdrowotnej. Zakres i rodzaje udzielanego przez Wydział wsparcia są dostosowane do indywidualnych
potrzeb i sytuacji studenta. Szczególną opieką ze strony Wydziału otoczeni są studenci z
niepełnosprawnością, studenci zagraniczni oraz studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej. W okresie nauczania zdalnego WPiA zintensyfikował sposób komunikacji na odległość,
poprzez zwiększenie liczby komunikatów i bezpośredniego dostarczania informacji studentom WPiA
poprzez stronę Wydziału oraz profil na mediach społecznościowych. Dodatkowo w działaniach
informacyjnych Władze oraz jednostki administracyjne wspiera samorząd studencki, który również na
swoim profilu publikuje najważniejsze informacje.
Uczelnia w okresie nauczania zdalnego podjęła szereg działań wychodzących naprzeciw
oczekiwaniom studentów mających problem ze sprzętem bądź nieobsługujących sprzętu
komputerowego na odpowiednim poziomie. Wydział udostępnił stanowiska do nauczania zdalnego w
głównym budynku, przygotowując samodzielne stanowiska, zgodnie z reżimem sanitarnym.
Dodatkowo studenci otrzymali wsparcie pracownika Sekcji ds. Kształcenia WPiA oraz Uczelnianego
Centrum Informatycznego, opracowano szereg instrukcji oraz filmów, a nowo przyjęci studenci zostali
przeszkoleni z Regulaminu studiów, a także obsługi MS Teams, w trakcie dni adaptacyjnych w formie
webinarium. Ponadto studenci są objęci wsparciem pracowników Uczelnianego Centrum
Informatycznego US. Studenci otrzymali też dostęp do cyklu bezpłatnych kursów, dzięki którym
poznają funkcjonalność chmury Microsoft Azure od podstaw.
Władze szybko podjęły działania, aby uzyskać zdalny dostęp do najważniejszych systemów
informacji prawnej (Lex i Legalis), o czym studenci zostali poinformowani zarówno komunikatami
opublikowanymi na stronie internetowej (komunikat 1 i komunikat 2), jak i stosowna informacja
została przekazana mailowo samorządowi studenckiemu i starostom grup. Zdalny dostęp do obu
systemów kontynuowany jest w dalszym ciągu (komunikat 1 i komunikat 2), a korzystanie z niego jest
niezakłócone (korzystają z niego zarówno studenci, nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy
administracji).
Wydział wspiera także studentów, którzy chcą rozwijać swoje pozanaukowe pasje, jak np. zdolności
sportowe, artystyczne czy organizacyjne. Na US działa chór, który kilkukrotnie koncertował w
Filharmonii Szczecińskiej i Operze na Zamku w Szczecinie. Dla osób, które wyróżniają się w innym niż
nauka obszarze aktywności przewidziane jest przede wszystkim wsparcie w postaci Indywidualnej
Organizacji Studiów, natomiast dla studentów, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie
przyznawany jest dodatkowo Indywidualny Program Studiów. Zasady przyznawania IOS oraz IPS
znajdują się w Regulaminie studiów. Studenci mają możliwość skorzystania z oferty sportowej
przygotowanej przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego, uczestniczyć w Dniach Sportu i zawodach sportowych organizowanych w trakcie
Juwenaliów.
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8.2. Wsparcie w zakresie informacyjno-organizacyjnym
Student, już na etapie rozpoczęcia kształcenia na kierunku Prawo, zostaje otoczony wsparciem ze
strony Wydziału. Wszelkie niezbędne informacje są publikowane na stronie internetowej. Pierwsze dni
r.a. poświęcone są na tzw. Dni Adaptacyjne, podczas których odbywają się spotkania z władzami
Wydziału, opiekunem roku i samorządem studenckim, szkolenie biblioteczne i bhp. Na początku r.a.
2020/2021 przeprowadzone były w zaostrzonym reżimie sanitarnym spotkania z nauczycielami
akademickimi prowadzącymi zajęcia w I semestrze. Dzięki temu, pomimo wdrożenia zdalnego
nauczania, studenci mieli możliwość poznania swoich wykładowców. W trakcie Dni Adaptacyjnych
następuje także rejestracja studentów przez DOS. Pracownicy tej jednostki udzielają studentom
niezbędnych informacji, wydają im legitymacje.
Dziekan powołuje spośród kadry naukowej opiekunów roku. Na kierunku Prawo każdy rocznik
posiada swojego opiekuna, który pełni zadania doradcze i konsultacyjne oraz udziela pomocy w
rozwiązywaniu trudnych dla studentów sytuacji, a także monitoruje bieżące potrzeby studentów (w
szczególności związane z procesem kształcenia). Informacje nt. opiekunów są udostępnione na stronie
internetowej Wydziału w zakładce Kształcenie/Opiekunowie roku. W okresie kształcenia zdalnego
kontakt z opiekunami roku odbywa się w formie rozmowy telefonicznej i korespondencji mailowej oraz
za pomocą aplikacji MS Teams (rozmowa, czat, wideokonferencja).
W celu opieki nad studentami zagranicznymi powoływani są koordynatorzy ds. wymiany
międzynarodowej. Dla ułatwienia studentom wymiany międzynarodowej cyklicznie odbywają się
spotkania informacyjne. Szczegółowe informacje nt. zagranicznych wyjazdów udostępnia się na stronie
internetowej Wydziału w zakładce Studenci/Wymiana zagraniczna studentów.
Uzupełnienie studenckiej mobilności stanowi krajowa wymiana studencka w ramach programu
MOST. Studentom, którzy przyjeżdżają na Wydział oraz chcą wyjechać na odbycie części studiów do
innych polskich uczelni, towarzyszy specjalnie powołany do tego koordynator (m.in. udziela studentom
informacji nt. możliwości wyjazdów oraz wsparcia podczas procesu rekrutacji). Szczegółowe wytyczne
dotyczące krajowej wymiany studenckiej znajdują się na stronie: https://studenci.usz.edu.pl/wpcontent/uploads/Rekrutacja-na-rok-2020-skonwertowany.pdf.
Wszelkie ważne dla studentów komunikaty są z kolei udostępniane na stronie internetowej WPiA
w zakładce Studenci/Ogłoszenia. Dzięki takiej praktyce studenci są na bieżąco informowani o
aktualnych sprawach, związanych z funkcjonowaniem Wydziału. W zakładce Studenci/Koordynatorzy
ds. wsparcia studentów podane są dane kontaktowe do Wydziałowego Koordynatora ds. wsparcia
studentów oraz Wydziałowego Koordynatora ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych.
Informacje dotyczące lokalizacji budynków, bibliotek i czytelni US, a także Książnicy Pomorskiej
znajdują się na stronie Wydziału i w gablotach na parterze głównego budynku WPiA US. W gablotach
znajdują się też informacje dotyczące dostępności pozycji literatury zawartej w sylabusach, pomocą w
tym zakresie służą też pracownicy Biblioteki WPiA.

8.3. Wsparcie w zakresie naukowym
Wydział zapewnia studentom możliwość rozwoju swoich zainteresowań naukowych. Przejawia się
to przede wszystkim w programie studiów, który pozwala studentom na swobodny dobór
przedmiotów fakultatywnych oraz bloków zajęciowych, które będą pogłębiały ich wiedzę w wybranych
dziedzinach prawa. W planie studiów przewidziano także obowiązkowe praktyki, w ramach których
student samodzielnie wybiera organizatora (oferta praktyk jest bardzo szeroka). Studenci mają także
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możliwość wyboru seminariów dyplomowych, prowadzonych przez specjalistów z zakresu określonych
dziedzin prawa.
Kadra akademicka angażuje się w naukowe wsparcie studentów, a ich działania wspiera
odpowiednio dostosowany do tego system. Liczebność grup seminaryjnych określa zarządzenie nr
134/2019 Rektora US z dnia 23.09.2019 r. w sprawie rodzaje zajęć dydaktycznych i liczebność grup
studenckich; dla j.s.m. limit wynosi 6-10 osób. Seminaria odbywają się w przeznaczonych do tego
specjalnych salach seminaryjnych (salki bądź dostosowane gabinety), gdzie seminarzyści wraz z
promotorem mają zapewnione odpowiednie warunki do pracy naukowej.
Studenci mogą korzystać także z konsultacji naukowych, których terminy opublikowane są na
tablicach zespołów badawczych i stronie internetowej Wydziału w zakładce Studenci/Konsultacje i
dyżur dydaktyczny w semestrze zimowym r.a. 2020/2021. Zasady ich odbywania zostały przedstawione
w Cz. I Kryt. 2 Raportu.
Nauczyciele akademiccy WPiA są także zaangażowani w działalność studenckich kół naukowych, w
których pełnią funkcję opiekunów naukowych. W r.a. 2020/2021 studenci kierunku Prawo mają
możliwość dołączyć do kół naukowych funkcjonujących przy WPiA. Wynikiem działalności kół
naukowych są przede wszystkim liczne konferencje naukowe. Jako przykład można wskazać: II
Ogólnopolską Konferencję Naukową „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”
(współorganizatorzy Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii), która odbyła się 10.12.2020 r. na
platformie MS Teams; Konferencję Prawa Medycznego (współorganizatorzy Koło Naukowe Prawa i
Postępowania Cywilnego „Lege Artis”), która odbyła się 16.12.2019 r.; V Ogólnopolską Konferencję
Naukową Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Przemiany prawne i
ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu
terytorialnego”, która odbyła się w dniach 8-9.04.2019 r. (organizator Koło Naukowe Prawa
Finansowego FiskUS). Koła naukowe organizują także liczne konkursy z określonych dziedzin prawa,
np. Konkurs z podstaw Prawoznawstwa, organizowany cyklicznie od 5 lat. Co więcej, członkowie kół
naukowych biorą udział w konkursach organizowanych przez inne uczelnie. W takich przypadkach
otaczani są opieką naukową przez nauczycieli, zajmujących się poszczególnymi kołami naukowymi.
Koła naukowe organizują także spotkania ze znawcami prawa oraz praktykami. Wykaz aktywności kół
naukowych z ostatnich 5 lat zawiera zał. 8.1. Koła naukowe mogą uzyskać finansowanie na zasadach
określonych w Regulaminie ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich, ale również mogą pozyskiwać
inne źródła finansowania – od Wydziału, zewnętrzne itp. Informacje i wyjaśnienia w zakresie
finansowania kół są podane na stronie internetowej jednostki odpowiedzialnej za działalność kół
naukowych, tj. Strefy Kultury Studenckiej.
Studenci kierunku Prawo mają również możliwość publikowania przeprowadzanych przez siebie
badań naukowych w dwóch czasopismach wydawanych przez WPiA: Acta Iuris Stetinensis albo Studia
Administracyjne. Nad merytorycznym poziomem tych publikacji czuwają nauczyciele akademiccy,
którzy występują w roli opiekuna naukowego studenta.
Nauczyciele akademiccy organizują również samodzielnie konkursy kierowane do studentów. W
bieżącym semestrze studenci mieli możliwość wzięcia udziału w wydziałowym „Moot Court –
Symulacja rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Celem konkursu jest
poznanie możliwości zastosowania różnych instrumentów prawa międzynarodowego w praktyce,
poznanie orzecznictwa międzynarodowego i stosowanie go w praktyce, analiza doktryny prawa
międzynarodowego, kształcenie umiejętności wystąpień publicznych, popularyzacja wiedzy o Unii
Europejskiej. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą zastosowania
różnych instrumentów prawa międzynarodowego – w tym prawa Unii Europejskiej – w praktyce, a
ponadto zaprezentowali umiejętność sztuki wystąpień publicznych – niezwykle potrzebnych w
przyszłym zawodzie prawnika. Finałowa symulacja rozprawy przed TSUE zorganizowana została we
współpracy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin oraz WPiA.
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Wydział aktywnie współpracuje z innymi organizacjami studenckimi, np. ELSA Szczecin, a także z
Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego. Stara się wspierać wszelkie inicjatywy ww. organizacji i
aktywnie brać w nich udział. Od wielu lat organizowany jest cykl wykładów Odcienie Sprawiedliwości,
współorganizowany przez członków Wydziałowego Samorządu Studenckiego i władze Wydziału. W
ramach tej współpracy zorganizowano spotkania z wybitnymi osobistościami ze świata prawniczego,
polityki i życia społecznego (m.in. z prof. dr hab. Ewą Łętowską, Sędzią Sądu Najwyższego Michałem
Laskowskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. prof. SWPS Adamem Bodnarem, byłym
Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim).
Przedstawiciele samorządu studenckiego biorą aktywny udział w pracy organów wydziałowych
(m.in. Rady Dydaktycznej, Rady Naukowej, poszczególnych zespołów kierunku). Zapewnia to
studentom wpływ m.in. na tworzenie planów studiów, formułowanie katalogu przedmiotów do
wyboru oraz pytań ogólnych losowanych w trakcie egzaminów dyplomowych.
W ramach wsparcia studentów Wydział przystąpił do realizacji inicjatywy Sala Sądowa we
współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie. Praktyczne zajęcia z przedmiotu Sala
sądowa będą odbywać się w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu, imitującym prawdziwą
salę rozpraw (zdjęcie sali ‒ zał. 8.2). Od wielu lat funkcjonuje inicjatywa pn. Salon Dyskusyjny WPiA
(organizowane są m.in. spotkania, wykłady czy debaty akademickie pomiędzy nauczycielami a
studentami).
8.4. System motywacji studentów oraz system informowania o wsparciu materialnym
Dla studentów przewidziane są stypendia naukowe, które mają zmobilizować ich do osiągania
lepszych wyników w nauce. Osobom, które uzyskują wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane są
według zasad określonych w zał. do zarządzenia nr 96/2020 Rektora US z 22.07.2020 r.: Zasady
przyznawania stypendium rektora dla studentów US w roku akademickim 2020/2021. Studenci mogą
także
ubiegać
się
o
stypendium
Prezydenta
Miasta
Szczecina
(https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#stypendium-prezydenta-miasta-szczecin) oraz stypendium
Ministra za znaczące osiągnięcia (https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#2). Najważniejsze informacje
dotyczące terminów składania wniosków o stypendia oraz sposobu ich składania udostępnione są na
stronie internetowej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy DOS.
W dniu 17.12.2020 r. Senat US podjął uchwałę (nr 110/2020) w sprawie uchwalenia zasad
przyznawania nagród Rektora US dla wyróżniających się studentów. Zgodnie z uchwałą uprawnionym
do ubiegania się o nagrodę Rektora jest każdy student US studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Nagrodę Rektora przyznaje się studentowi za wybitne
osiągnięcia w nauce, sporcie lub działalności artystycznej albo za wyróżniającą się działalność na rzecz
społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, społeczności Szczecina lub regionu Pomorza
Zachodniego. Nagrody Rektora mają na celu: a) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu
Uniwersytetu Szczecińskiego, b) aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego studentów
Uniwersytetu Szczecińskiego, c) nagradzanie studentów za pracę na rzecz rozwoju i promocji
środowiska studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, społeczności Szczecina lub regionu Pomorza
Zachodniego. Nagroda Rektora jest wypłacana ze środków pochodzących na ten cel z funduszu
Uniwersytetu Szczecińskiego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody Rektora w
funduszu Uniwersytetu Szczecińskiego na dany rok nie jest stała, co oznacza, że w każdym roku
wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel może ulec zmianie. Nagroda Rektora może
być przyznana w trzech stopniach, w zależności od liczby punktów przyznanych studentowi: a) Nagroda
Rektora pierwszego stopnia; b) Nagroda Rektora drugiego stopnia; c) Nagroda Rektora trzeciego
stopnia. Liczbę nagród w poszczególnych stopniach, ich wysokość oraz przedziały punktowe ustala
corocznie Rektor US w uzgodnieniu z właściwym organem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
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Szczecińskiego, w ramach środków posiadanych na ten cel w funduszu. Nagroda Rektora przyznawana
jest studentowi na wniosek przewodniczącego samorządu studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego
albo na wniosek dziekana wydziału, na którym student studiuje. Student ubiegający się o Nagrodę
Rektora składa do dziekana wydziału, na którym studiuje, albo do przewodniczącego samorządu
studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego
następującego po roku, za który może być przyznana Nagroda Rektora, wniosek o jej przyznanie.
Nauczyciele akademiccy motywują do nauki, uwzględniając zaangażowanie w trakcie zajęć
dydaktycznych (jako element składowy) w ocenie końcowej, czy stosując tzw. premie za uzyskanie
oceny bardzo dobrej z ćwiczeń przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu. Zachęcają do aktywności
w kołach naukowych i udziału w konferencjach naukowych oraz działalności publikacyjnej.
Pomoc finansowa udzielana jest studentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej US. Studenci dodatkowo
informowani są o możliwości składania wniosków na stronie internetowej oraz przez pracowników
DOS.
W związku z COVID-19 uruchomiona została dodatkowa pomoc pieniężna dla studentów, którzy na
skutek epidemii COVID-19 utracili pracę. Mogą oni ubiegać się o zapomogę w ramach środków
budżetowych przyznawanych comiesięcznie uczelniom przez MNiSW. Informacje dotyczące tej kwestii
publikowane są na internetowej stronie Wydziałowej oraz stronie US.
8.5. Wsparcie w zakresie dydaktyki i jego ocena
Pracownicy naukowi starają się zapewnić studentom jak najlepszą opiekę dydaktyczną. W związku
z tym mają obowiązek odbywać dyżury dydaktyczne, podczas których poświęcają czas na spotkania ze
studentami. Dyżury te odbywają się co drugi czwartek w wymiarze dwugodzinnym, w godz. 11.4513.15. Wszystkie terminy odbywania dyżurów przez pracowników dydaktycznych są opublikowane na
stronie internetowej Wydziału. Osobny dyżur, tzw. dyżur dziekański, pełni prodziekan ds. studenckich.
Odbywa się on w czwartki w godz. 10.00-12.00. W trakcie dyżuru dziekańskiego studenci otrzymują
informacje nt. swojej sytuacji studenckiej oraz propozycje możliwych rozwiązań przysługujących
studentowi zgodnie z Regulaminem studiów. Często organizowane są także spotkania studentów z
władzami Wydziału, na których omawiane są bieżące sprawy, dotyczące studentów i procesu
kształcenia (w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego spotkania odbywają się na platformie
MS Teams, np. 01.06.2020 r., 16.07.2020 r.). Studentom zapewniany jest także stały kontakt z
prorektorem ds. studenckich w formie konsultacji przeprowadzanych telefonicznie bądź przez MS
Teams, o czym studenci są informowani przez ogłoszenia, np. ogłoszenie z dnia 6.11.2020 r.
Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnego rodzaju
szkoleniach, rozwijających ich umiejętności dydaktyczne. M.in. DSM US zorganizował szkolenie w
ramach programu Welcome to Poland dla osób, które prowadzą zajęcia dydaktyczne w j. angielskim
(16.11-20.11.2020 r. przez MS Teams); WPiA zorganizował szkolenie z nowoczesnych technik
kształcenia, prowadzone przez eksperta Team Europe Komisji Europejskiej Tomasza Cichockiego
(18.12.2019 r.) oraz w październiku 2020 r. wykupił dostęp do programu Mentimeter, z którego mogą
korzystać wszyscy nauczyciele.
Studenci mają możliwość oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w trakcie
przeprowadzania corocznych ankiet. W ankietach tych studenci określają stopień zadowolenia z
punktualności wykładowcy, ze stosowanych przez niego narzędzi kształcenia, a także z treści, które są
przedmiotem przeprowadzanych zajęć. Dzięki temu kadra dydaktyczna może dostosować swój system
nauczania do preferencji studentów. Innym narzędziem, które podnosi poziom nauczania, są
przeprowadzane co najmniej raz do roku hospitacje zajęć pracowników.
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8.6. Wsparcie w zakresie wchodzenia na rynek pracy, dalszej edukacji oraz rozwoju
przedsiębiorczości
Wydział ściśle współpracuje z ABK US, którego głównym zadaniem jest monitorowanie karier
zawodowych absolwentów US. Działanie to ma na celu dostosowanie kierunków studiów i programów
studiów do potrzeb rynku pracy. Monitoring karier absolwentów odbywa się za zgodą absolwenta,
którą wyraża przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego. Wyniki przeprowadzanych analiz są
udostępniane poszczególnym Wydziałom, umożliwiając studentom z kolejnych roczników dokonanie
w przyszłości wyboru właściwej ścieżki zawodowej lub zaplanowanie swojej dalszej drogi edukacji. ABK
organizuje liczne szkolenia zawodowe i informatyczne, spotkania z doradcami zawodowymi oraz
bezpłatne warsztaty (np. „CV i rozmowa kwalifikacyjna w praktyce”, „Jak zbudować markę osobistą,
czyli czym jest branding personalny?”). Informacje o formach wsparcia proponowanych przez ABK są
udostępniane na stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych: Uczelni,
Wydziału i ABK, np. https://wpia.usz.edu.pl/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-2020-abk-i-aip-us/;
https://wpia.usz.edu.pl/wirtualna-gielda-pracy-w-dniach-21-22-pazdziernika-br/.
Akademickie Biuro Karier organizuje spotkania studentów z pracodawcami. Analiza oczekiwań
pracodawców (ustalona na ich ankietyzacji) pozwala na sformułowanie ogólnych wniosków co do
opinii pracowników nt. przygotowania absolwentów US do pracy zawodowej, zmieniających się
wymagań rynku pracy i oczekiwań wobec potencjalnych pracowników. Studenci kierunku Prawo mają
możliwość brania udziału w takich spotkaniach oraz czerpania wiedzy nt. rynku zatrudnienia z
informacji udostępnianych przez ABK.
Studenci kierunku Prawo otrzymują od WPiA wsparcie w zakresie przedsiębiorczości. W semestrze
zimowym bieżącego r.a. m.in. uczestniczyli w dwóch wykładach (12.11.2020 r. i 9.12.2020 r.) dot.
prowadzenia działalności gosp. na terenie Niemiec (prowadzący R. Churawski, LL.M z German Poland
Bridge Group); otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie Deloitte „Akademia Biznesu” (cykl
bezpłatnych warsztatów online dla studentów od III r. studiów) i „Szkoleniu z kontaktu z podmiotem
zewnętrznym” zorganizowanym przez studencką organizację ELSA Szczecin (02.10.2020 r., platforma
Google Meet).
Uczelnia publikuje komunikaty mogące pomóc studentom w wejściu na rynek pracy czy zapoznanie
z przyszłymi pracodawcami. Obecnie wychodząc naprzeciw potrzebom zachodniopomorskiego rynku
pracy Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego wraz z licznymi partnerami uruchomił program
„Poznaj dobrych pracodawców”. Celem programu jest z jednej strony promocja dobrych pracodawców
naszego regionu, z drugiej zaś wsparcie osób poszukujących pracy, a zwłaszcza tych, które z powodu
pandemii stanęły przed wyzwaniem związanym ze zmianą miejsca zatrudnienia. Do udziału w
programie zostali zaproszeni wszyscy studenci.
Przedmiotowego wsparcia udziela także Klub Absolwenta US, zrzeszający osoby, które ukończyły na
US studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub studia podyplomowe. Celem tej inicjatywy jest
m.in. pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i naukowej absolwentów oraz wspieranie ich
inicjatyw, organizowanie współpracy absolwentów dla umocnienia ich pozycji zawodowej oraz
pozyskiwanie informacji o losach i karierach absolwentów.
8.7. Wsparcie ze strony obsługi administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji US i jego ocena
Administracyjne wsparcie studentów na kierunku Prawo zapewnia Dział Obsługi Studenta (dawniej
Dziekanat). Pracownicy DOS świadczą studentom obsługę administracyjną, związaną m.in. z rejestracją
studentów, wydawaniem legitymacji i przedłużeniem ich ważności, wydawaniem indeksów,
rozliczaniem studentów na koniec semestrów, a także organizowaniem egzaminów dyplomowych.
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Dział zajmuje się także przyjmowaniem wniosków studentów kierowanych do prodziekana ds.
studenckich oraz udziela studentom niezbędnych informacji organizacyjnych. Wsparcie DOS jest
oceniane przez studentów w corocznej ankietyzacji. Jej wyniki służą optymalizacji pracy Działu oraz
wprowadzaniu rozwiązań stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane w ankiecie przez studentów.
DOS w sposób aktywny pomaga kadrze akademickiej w procesie obsługi administracyjnej studentów
(w zakresie prowadzenia protokołów zaliczeń i egzaminów w programach Egeria i Prodziekan).
8.8. Wsparcie psychologiczne oraz przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji
Dla WPiA niezwykle ważne jest zdrowie psychiczne studentów. W tym celu Wydział angażuje się w
wiele inicjatyw pomagających studentom zmierzyć się z problemami, charakterystycznymi dla czasów
współczesnych. M.in. realizuje wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie projekt dotyczący
przeciwdziałania przemocy i mowie nienawiści „#donthejt”. Z inicjatywy prorektora ds. Studenckich
oraz Działu ds. Osób Niepełnosprawnych wprowadzono w Uczelni system wsparcia psychologicznego
dla społeczności akademickiej w Punkcie Pomocy Psychologicznej US. Informacje na ten temat znajdują
się na stronie Wydziału. Szeroką inicjatywę w tym zakresie podjęła Prorektor ds. Studenckich, która
poza ww. wsparciem psychologicznym skierowanym do studentów, ale również do nauczycieli
akademickich i pracowników administracji, odbywa również indywidualne konsultacje. Prorektor ds.
Studentów w wyznaczonym czasie pozostaje do dyspozycji studentów (komunikat). W związku z
zaistniałą sytuacją, związaną z epidemią COVID-19, US przystąpił do zorganizowania szkolenia online
dla studentów nt. przeciwdziałania przemocy i agresji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach
zagrożenia przemocą i dyskryminacją.
8.9. Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów
Studenci składają wnioski do prodziekana ds. studenckich przez DOS. Wzory wniosków są jednolite
w całej Uczelni. Informacje o wnioskach oraz dostęp do wybranych formularzy znajdują się na
wydziałowej stronie internetowej w zakładce Studenci/Podania. Decyzja prodziekana jest dostarczana
studentowi przez program do obsługi studenta (Egeria/E-Dziekanat) oraz listownie. Od decyzji
prodziekana przysługuje studentowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do
prorektora ds. studenckich. Od decyzji prorektora właściwego ds. studenckich służy prawo złożenia
skargi do WSA na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach (§ 8 Regulaminu studiów US).
Studenci mają także możliwość składania skarg. Skargi wnoszone są do sekretariatu Dyrektora
Instytutu Nauk prawnych US. W 2020 r. nie wpłynęła żadna skarga. Skargi rozpatrywane są
indywidualnie, studenci są informowani o ich rozstrzygnięciu listownie.
8.10. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w procesie kształcenia w Uniwersytecie
Szczecińskim
Poza standardowym procesem kształcenia obejmującym bezpośredni kontakt z nauczycielami
akademickimi, studenci mogą odbywać studia w ramach indywidualnego programu studiów (dalej: IPS)
lub w ramach indywidualnej organizacji studiów (dalej: IOS). Przesłankami uprawniającymi studenta
do otrzymania IPS są: uzyskiwanie wybitnych osiągnięć w nauce lub sporcie albo uczestniczenie w
wymianie organizowanej przez Uczelnię (krajowej lub zagranicznej). Dla studenta podejmującego IPS
dziekan powołuje opiekuna naukowego, po zasięgnięciu opinii rady dydaktycznej Wydziału. Opiekun
naukowy ustala plan studiów, który zatwierdza prodziekan ds. studenckich. Studentowi kierunku
Prawo IPS, w oparciu o wybitne osiągnięcia w nauce, może być przyznany nie wcześniej niż po
ukończeniu pierwszego roku. Średnia ocen z roku poprzedzającego przyznanie IPS musi wynosić
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minimum 4,5. Student z własnej inicjatywy może wystąpić do prodziekana ds. studenckich z wnioskiem
o rezygnację z realizacji IPS. Przesłankami uprawniającymi studenta do ubiegania się o IOS są:
samodzielne wychowywanie dziecka do czasu rozpoczęcia przez dziecko edukacji w szkole
podstawowej, pełnienie opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny, posiadanie orzeczenia o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, studiowanie na więcej niż jednym kierunku
studiów, działanie w studenckich organizacjach naukowych i społecznych po okazaniu stosownego
zaświadczenia wystawionego przez uprawniony do tego organ, działanie w organizacjach sportowych
lub reprezentacjach sportowych po okazaniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez związek
sportowy lub AZS, szczególne obowiązki pracownicze studenta studiów niestacjonarnych, uzyskanie
wybitnych osiągnięć w nauce i średniej ocen za poprzedni sem. minimum 4,0. Prodziekan ds.
studenckich przyznaje studentowi prawo do IOS w każdym czasie na jego wniosek. Decyzja o
przyznaniu IOS jest decyzją warunkową i podlega wykonaniu po dostarczeniu przez studenta
pisemnych porozumień z prowadzącymi zajęcia. Nie może być podstawą do przedłużenia okresu
rozliczenia semestru poza koniec sesji poprawkowej.
Od 2007 r. działa w Uczelni Pełnomocnik Rektora US ds. Osób Niepełnosprawnych, którego
działania wspomaga Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Od r.a. 2019/2020 na WPiA funkcjonuje
koordynator ds. wsparcia osób niepełnosprawnych powołany zarządzeniem nr 1/2019/2020 Dyrektora
INP oraz Dziekana WPiA US z 9.12.2019 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora ds.
wsparcia studentów niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać na zasadach
ogólnych z instytucji prawnych pozwalających na indywidualizację procesu kształcenia, regulowanych
przez Regulamin studiów US. W szczególności mogą indywidualizować proces kształcenia poprzez
uzyskanie w drodze decyzji prodziekana ds. studenckich indywidualnej organizacji studiów na
określony sem. lub rok studiów. Instytucja ta pozwala na indywidualne organizowanie zajęć,
egzaminów i zaliczeń w drodze porozumienia z poszczególnymi nauczycielami akademickimi
prowadzącymi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Udogodnienia mogą przyjąć różnorodną postać.
Studenci z niepełnosprawnością korzystają z pomocy asystentów dydaktycznych, tyflodydaktycznych
oraz transportowych, indywidualnych konsultacji osobistych, mailowych i telefonicznych,
specjalistycznego wyposażenia sal dydaktycznych, mogą nagrywać wykłady i przystępować do
egzaminów i zaliczeń w szczególnej formie dostosowanej do postaci niepełnosprawności. Student
będący osobą z niepełnosprawnością może zwrócić się do prodziekana ds. studenckich z wnioskiem o
wyznaczenie dla niego opiekuna, którego zadaniem jest określanie i przedstawianie prodziekanowi ds.
studenckich szczególnych potrzeb studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego,
w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. Studenci z
niepełnosprawnością mogą korzystać z transportu organizowanego przez Uczelnię (bezpłatnych
przejazdów z miejsca zamieszkania na terenie Szczecina na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki lub na
obowiązkowe praktyki), wsparcia neurodydaktycznego i psychologicznego, alternatywnej formy zajęć
wychowania fizycznego. W r.a. 2020/2021 w Uczelni studiuje 256 osób z niepełnosprawnością, w tym
na WPiA – 28 osób, na kierunku Prawo 25 (stopień lekki – 6 osób, stopień umiarkowany – 15 osób,
stopień znaczny – 4 osoby). Wydział systematycznie podejmuje inicjatywy na rzecz dostępności
kierunku Prawo dla studentów z niepełnosprawnością (charakterystykę indywidualizacji wsparcia osób
ze szczególnymi potrzebami w procesie kształcenia prezentuje w sposób kompleksowy zał. 8.3).
Wydział podejmuje obecnie działania w kierunku dążenia do osiągnięcia statusu lidera wśród innych
wydziałów Uczelni, jak i innych jednostek z obszaru szkolnictwa wyższego, w obszarze projektowania
uniwersalnego i szeroko rozumianej dostępności w celu przeszkolenia części kadry dydaktycznej z
zakresu dostępności, utworzenia sali symulacji wyposażonej w symulator niepełnosprawności
realizowany w technologii VR (wirtualnej rzeczywistości) i realizacji na kierunku przedmiotów z zakresu
projektowania uniwersalnego (projekt pn. Jak najbliżej dostępności).
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach
Informacje o zasadach i przebiegu rekrutacji oraz programie studiów wszystkich prowadzonych
kierunków i warunkach jego realizacji są udostępniane na oficjalnej stronie internetowej Wydziału
(www.wpia.usz.edu.pl). Informacje kierowane m.in. do przyszłych studentów Wydziału obejmują: cel
kształcenia, podstawowe informacje dot. rekrutacji, zasady potwierdzania EU oraz uznawania EU i
kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym. Ponadto informacje dot. procesu rekrutacji są
dostępne z poziomu strony internetowej Uczelni (http://www.kandydaci.usz.edu.pl/), na której
znajduje się opis kierunku, warunki przyjęcia na studia i kryteria kwalifikacji, wykaz przykładowych
przedmiotów, możliwości zatrudnienia i kontynuowania nauki, terminy postępowania rekrutacyjnego,
dane kontaktowe. Dodatkowo przed rozpoczęciem r.a. 2020/2021 w lokalnych radiach pojawiły się
spoty informujące i zachęcające do rekrutacji na WPiA. Prowadzone są również konsultacje z
doradcami edukacyjnymi US (komunikat), skierowane do kandydatów, doradców zawodowych,
nauczycieli i rodziców, w celu pomocy przy wyborze kierunku studiów, przedstawienia życia
studenckiego, kryteria kwalifikacji, możliwości udziału w kołach naukowych i organizacjach
studenckich czy aspekty socjalne.
Zarówno dla kandydatów, jak i studentów WPiA jednym z podstawowych źródeł informacji jest
strona internetowa www.wpia.usz.edu.pl. Za jej pośrednictwem studenci posiadają dostęp do
uchwalonych przez Senat US planów i programów studiów, w tym także przygotowywanych przez
nauczycieli akademickich sylabusów, które dodatkowo udostępniane są do wglądu w Bibliotece WPiA.
Dzięki temu każdy student przystępujący do zajęć ma pełną możliwość zapoznania się z treściami
programowymi realizowanego przedmiotu, EU i metodami ich weryfikacji, literaturą podstawową i
dodatkową, formą i warunkami zaliczenia/egzaminu. Cały program studiów jest umieszczany w
Biuletynie Informacji Publicznej. Z jego opisu wynikają EU, opis procesu nauczania i uczenia się oraz
jego organizacji, charakterystyka systemu weryfikacji i oceniania EU, warunki ukończenia studiów,
przyznawane kwalifikacje i tytuł zawodowy.
Wykładowcy na stronie internetowej mogą zamieścić dodatkowe materiały dydaktyczne służące
pogłębianiu wiedzy przez studentów. Na stronie www.wpia.usz.edu.pl, tablicach ogłoszeń DOS oraz
tradycyjnych tablicach ogłoszeń rozmieszczonych w obu budynkach Wydziału, ogłaszane są i na bieżąco
aktualizowane informacje dotyczące organizacji r.a., tj. rozkład i plany zajęć, harmonogram r.a.,
terminy odbywania dyżurów i konsultacji dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, akty prawne
dotyczące planów i programu studiów oraz procesu dydaktycznego, jak też harmonogram egzaminów
i zaliczeń. Zamieszczona jest pełna informacja nt. wymogów formalnych i merytorycznych prac
dyplomowych, zasad ich składania do oceny i kontroli antyplagiatowej, przebiegu egzaminu
dyplomowego, zagadnień egzaminacyjnych i warunków ukończenia studiów. Jedna z podstron
dedykowana jest potrzebom studentów cudzoziemców. Do niezwłocznego informowania studentów
(np. o zmianach w rozkładach zajęć) służy zakładka „ogłoszenia”, na której na bieżąco zamieszczane są
informacje nt. ewentualnych zmian. W celu przekazania określonych informacji studentom funkcjonuje
również platforma e-Dziekanat, za pośrednictwem której studenci mogą składać wnioski, jak również
śledzić swoje postępy w nauce czy odbierać decyzje prodziekana bądź ważne komunikaty.
Wykorzystywane są również serwisy społecznościowe, na których zamieszczane są wszystkie bieżące i
najważniejsze informacje wraz z linkami do odpowiednich stron i dokumentów.
Wszelkie informacje dotyczące warunków studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się są
publikowane na podstronie Działu Spraw Studenckich dedykowanej studentom:
https://studenci.usz.edu.pl/. Znajdują się tam pełne informacje dotyczące m.in. pomocy materialnej,
stypendiów, pomocy medycznej. Strona dedykowana studentom posiada odesłanie do DOS,
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bezpośrednio obsługującego studentów określonych kampusów, na której w przejrzysty sposób są
wstawione ogólne odnośniki do harmonogramów zajęć, planów zajęć, sesji egzaminacyjnych
wszystkich Wydziałów, a także wzorów podań, szkoleń, instrukcji, poradników wspólnych dla
wszystkich studentów.
Poza informacjami pozyskiwanymi ze stron internetowych studenci mogą także uzyskać informacje
w DOS telefonicznie oraz osobiście. Ponadto powołano Wydziałowego Koordynatora ds. wsparcia
studentów oraz Wydziałowego Koordynatora ds. wsparcia studentów niepełnosprawnych w celu
pomocy studentom w rozwiązaniu nurtujących ich problemów związanych ze studiowaniem na WPiA
(https://wpia.usz.edu.pl/koordynatorzy-ds-wsparcia-studentow/). Każdy z roczników studentów
posiada swojego opiekuna roku (https://wpia.usz.edu.pl/opiekunowie-roku-r-a-2020-2021/).
Dodatkowo dla studentów pierwszego roku na początku r.a. organizowane są Dni Adaptacyjne,
podczas których studenci pierwszego roku otrzymują najważniejsze informacje dot. funkcjonowania
Wydziału i Uczelni oraz mogą poznać Władze Wydziału, opiekunów roku i wykładowców.
Dostępność i aktualność informacji zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału są badane
regularnie na początku każdego semestru przez zespół kierunku. Sposób przekazywania informacji
podlega corocznej ocenie studenckiej w ankietach studenta I roku i oceny jakości studiów oraz
semestralnej oceny funkcjonowania DOS. Wyniki przeprowadzonej oceny wykorzystywane są do
doskonalenia procedur upowszechniania informacji.
Poza stroną usz.edu.pl oraz wpia.usz.edu.pl Uczelnia umieszcza informacje na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej bip.usz.edu.pl. Strony internetowe US są zgodne ze standardami WCAG 2.0.
Ponadto na wszystkich stronach US jest ustawiony dostęp alternatywny za pomocą wyboru
dostosowań tj. kontrastów, co umożliwia nieskrępowane korzystanie ze stron internetowych Uczelni.
W celu przekazania określonych informacji studentom wykorzystywane są także: platforma eDziekanat, serwisy społecznościowe oraz gabloty w budynkach.

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów
10.1. Procedura tworzenia programu studiów
Przed rozpoczęciem procedury tworzenia studiów (opartej na rozporządzeniu w sprawie studiów i
uchwale nr 130/2019 Senatu US z 28.11.2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i
tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia) na nowym
kierunku dziekan Wydziału, po uzyskaniu opinii rady dydaktycznej, występuje do prorektora ds.
kształcenia z wnioskiem o zgodę na rozpoczęcie tej procedury. W celu przygotowania projektu
programu studiów na nowym kierunku dziekan powołuje zespół kierunku w sposób określony w
Statucie US. Zespół kierunku przygotowuje program studiów, uzgadniając projekt z dyrektorami
instytutów mających współdziałać w prowadzeniu kierunku. Wprowadzony do uczelnianego
Zintegrowanego Systemu Informatycznego projekt programu studiów zespół kierunku przekazuje
dziekanowi Wydziału. Dziekan przedstawia projekt programu studiów radzie dydaktycznej celem
zaopiniowania. W przypadku negatywnej opinii dziekan rezygnuje z dalszego procedowania projektu
albo zwraca projekt zespołowi kierunku w celu dokonania poprawek. Po pozytywnym zaopiniowaniu
projektu programu studiów przez radę dydaktyczną dziekan, co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem
Senatu, przekazuje dokumentację programu prorektorowi ds. kształcenia, który zasięga opinii
uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii
uczelnianego samorządu studenckiego. W przypadku bezskutecznego upływu 14 dni od otrzymania
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programu przez samorząd, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Opinia uczelnianego
zespołu ds. jakości kształcenia przedstawiana jest uczelnianej radzie ds. kształcenia w celu
zaopiniowania przez nią programu studiów nowego kierunku oraz propozycji utworzenia studiów na
tym kierunku, poziomie i profilu. W przypadku negatywnego stanowiska uczelnianej rady ds.
kształcenia dokumentacja kierunku za pośrednictwem prorektora ds. kształcenia jest przekazywana
dziekanowi. Prorektor ds. kształcenia występuje do Senatu z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia programu studiów, a następnie do Rektora z wnioskiem o utworzenie studiów na danym
kierunku, poziomie i profilu.
10.2. Procedura zmiany programu studiów
Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. W celu doskonalenia programu
studiów można dokonywać w nim zmian. Doskonaląc program studiów uwzględnia się w szczególności
wnioski z analizy zgodności EU z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu
karier zawodowych absolwentów. Zmiany w programach studiów dokonywane są na zasadach
określonych w rozporządzeniu w sprawie studiów i uchwale nr 130/2019 Senatu US z 28.11.2019 r. w
sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych
oraz innych form kształcenia.
Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy zmian w programie studiów może wystąpić do dziekana zespół
danego kierunku, dyrektor instytutu lub rada dydaktyczna Wydziału. Jeśli proponowane zmiany
dotyczą formy zajęć dydaktycznych przedmiotu lub innego rozkładu h zajęć dla poszczególnych form
dydaktycznych przedmiotu, dziekan zwraca się do rady dydaktycznej Wydziału o ich zaopiniowanie, a
następnie je zatwierdza. Zmiany są wprowadzane niezwłocznie do uczelnianego systemu
informatycznego. Zmiany w programie studiów wymagają ustalenia przez Senat najpóźniej w kwietniu
r.a. poprzedzającego r.a., którego zmiany dotyczą.
10.3. Sposoby sprawowania nadzoru nad kierunkiem studiów oraz dokonywanie okresowego
przeglądu programów studiów
W ramach polityki zapewniania jakości kształcenia w US funkcjonuje uczelniany zespół ds. jakości
kształcenia oraz zespoły kierunków. Na WPiA aktualnie prowadzone są cztery kierunki studiów, w tym
studia prawnicze, i w ramach każdego z kierunków powołany został przez dziekana zespół kierunku.
Zespół ma charakter funkcjonalny, powołany jest do merytorycznego nadzoru nad programem i
funkcjonowaniem danego kierunku. W pracach zespołu bierze udział przedstawiciel samorządu
studenckiego. Przewodniczącym zespołu jest koordynator kierunku, powoływany przez dziekana w
uzgodnieniu z dyrektorem instytutu, spośród nauczycieli akademickich.
Do zadań zespołu kierunku należy w szczególności: przygotowanie projektu programu studiów na
danym kierunku, uzgodnienie z dyrektorami instytutów współdziałających w prowadzeniu kierunku i
przekazanie projektu dziekanowi; merytoryczny nadzór nad realizacją programu studiów i
występowanie z propozycjami niezbędnych zmian w tym zakresie; proponowanie dziekanowi obsady
osobowej zajęć prowadzonych w ramach kierunku, po uzyskaniu opinii właściwego dyrektora
instytutu; składanie sprawozdania z działalności zespołu.
Zespoły kierunkowe podejmują czynności obejmujące m.in. systematyczne działania mające na celu
ocenę i doskonalenie programów studiów, w szczególności w kontekście zgodności EU z potrzebami
rynku pracy oraz dokonują analiz bieżącego monitoringu studentów i absolwentów. Nadzór nad
wydziałowym systemem zapewniania jakości kształcenia sprawuje dziekan. Elementem Wydziałowego
WSZJK jest również Sekcja ds. Kształcenia, która m.in. prowadzi obsługę administracyjną Wydziału i
Instytutu w zakresie kształcenia, prowadzi dokumentację dotyczącą prowadzonych kierunków
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studiów, obsługuje kierunki studiów w systemie informatycznym, przygotowuje plan organizacji roku
na Wydziale, sporządza harmonogram ankietyzacji i hospitacji zajęć oraz przydziały czynności
nauczycieli akademickich, wspiera współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Zespoły kierunków dokonują okresowych przeglądów programów studiów, z których sprawozdania
przedkładane są dziekanowi. Dziekan przedstawia sprawozdanie wraz ze swoją opinią radzie
dydaktycznej Wydziału. Okresowy przegląd i doskonalenie programu studiów polegają na: analizie
programu studiów pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z
zakładanymi EU i kwalifikacjami związanymi z ukończeniem studiów, ankietowaniu studentów,
absolwentów i interesariuszy zewnętrznych, weryfikacji systemu punktów ECTS, sprawdzeniu
kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów.
10.4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów
Wydział w sposób systematyczny i kompleksowy analizuje osiągane EU przez studentów.
Prowadzący na pierwszych zajęciach udziela informacji o EU i metodach ich weryfikacji oraz formie i
warunkach zaliczenia. Szczegółowe kryteria oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
zdobywanych w ramach poszczególnych zajęć zawarte są w kartach przedmiotów (sylabusach).
Metody sprawdzania założonych EU są zróżnicowane i adekwatne do określonych kategorii EU
przyjętych w sylabusach.
Zespoły kierunków dokonują okresowej analizy skali i przyczyn odsiewu studentów na
poszczególnych latach i kierunkach studiów. Analiza ta jest przedstawiana sumarycznie, w ramach
poszczególnych sesji i obejmuje wszystkie przedmioty. Przeprowadzana jest także analiza przyczyn
nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego. Wyniki stanowią podstawę opracowania działań
korygujących, wprowadzanych na poziomie kształtowania metod kształcenia oraz doskonalenia
programu studiów.
Monitorowanie realizacji EU na kierunku studiów jest prowadzone przez analizy zaplanowanych
sposobów ich realizacji i weryfikacji, w ramach poszczególnych modułów, oraz analizy i oceny
prowadzone w toku realizacji programu studiów. Analizy te prowadzone są przez zespoły kierunków.
Wyniki analiz i ocen są wykorzystywane w toku doskonalenia programów studiów. Zgodnie z
Regulaminem studiów materiały i dokumenty związane z weryfikacją EU przechowywane są przez rok
od daty zaliczenia/egzaminu.
Oprócz rocznej oceny EU w trakcie r.a. podejmowane są działania służące ocenie stosowania
sposobów weryfikacji EU pod kątem ich adekwatności i skuteczności. Taki charakter należy przypisać
m.in. ankietom oceny zajęć dydaktycznych, hospitacjom zajęć dydaktycznych, okresowej ocenie
nauczycieli akademickich, analizie opisów modułów i sylabusów, kontroli ich zastosowania w realizacji
zajęć dydaktycznych i upublicznienia, analizie narzędzi weryfikacji EU, monitorowaniu realizacji EU w
ramach praktyk zawodowych oraz analizie prac dyplomowych. Hospitacje zajęć dydaktycznych
obejmują ocenę poziomu merytorycznego i dydaktycznego zajęć oraz terminowości
przeprowadzanych zajęć.
Wydział analizuje także corocznie wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze pod kątem spójności
oferty programowej z wymaganiami egzaminacyjnymi. Wyniki tej analizy są materiałem do dyskusji
nad systemem oceny weryfikacji etapowych i końcowych osiągnięć studenta. Uniwersytet monitoruje
również kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów
studiów do potrzeb rynku pracy. Monitorowanie jest obowiązkiem ABK, które w tym zakresie
współpracuje z DOS na Wydziale.
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10.5. Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
W procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunku Prawo, w tym określania celów i EU,
oraz w procesie jego doskonalenia uczestniczą interesariusze wewnętrzni (nauczyciele akademiccy,
przedstawiciele samorządu studentów oraz doktorantów) oraz interesariusze zewnętrzni (np.
przedstawiciele korporacji prawniczych, sądownictwa, prokuratury, administracji publicznej). Udział
interesariuszy zapewnia zorientowanie, w szczególności celów kształcenia, na potrzeby regionu i
województwa zachodniopomorskiego.
Studenci i doktoranci oraz nauczyciele akademiccy uczestniczą w tworzeniu koncepcji kształcenia
przez swoich przedstawicieli w zespołach, odpowiedzialnych za przygotowanie programów studiów,
ich ocenę oraz za zapewnienie jakości kształcenia. Studenci uczestniczą w procesie kształtowania
koncepcji kształcenia m.in. podczas przeprowadzanej ankietyzacji zajęć dydaktycznych, oceny efektów
praktyk programowych oraz jakości studiów na WPiA. Samorządy studentów i doktorantów
sporządzają sprawozdania obejmujące ocenę jakości kształcenia oraz opiniują programy studiów.
W celu dostosowywania EU do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społecznogospodarczego dziekan powołuje Radę Konsultacyjną Praktyków. Jako główne zadanie Rady wskazuje
się opiniowanie projektów zmian EU oraz programu studiów, a także inicjowanie innych działań
mających na celu podnoszenie jakości kształcenia. Interesariusze zewnętrzni sprawują czynny i
rzeczywisty udział w procesie realizacji koncepcji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
dokonując bieżącej weryfikacji poziomu kształcenia studentów WPiA, podczas m.in. obowiązkowych
praktyk zawodowych.
10.6. Przyjęcie na studia
W zakresie zapewnienia spójności polityki jakości zespoły kierunku biorą także udział w
opracowaniu formalnych warunków i kryteriów kwalifikacji kandydatów na studia w oparciu o
specyfikę poszczególnych kierunków (szerzej: Cz. I Kryt. 3 Raportu). Rada konsultuje warunki i kryteria
z Zespołami, które następnie są ustalane w formie uchwały i przekazywane na szczebel
ogólnouczelniany, w celu opracowania uchwały Senatu.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

POZYTYWNE

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony:

NEGATYWNE
Słabe strony:

1. Wykwalifikowana kadra naukowa o
wysokich
kompetencjach,
posiadająca
odpowiednie doświadczenie teoretyczne i
praktyczne (prawnicy praktycy, ale także
osoby zajmujące stanowiska w samorządzie
oraz związane z jednostkami sektora
finansów publicznych).

1. Stosunkowo niewielka liczba przedmiotów
prowadzonych w różnych językach obcych, z
uwagi na zgłaszane przez studentów
problemy z barierą językową. W celu
poszerzenia oferty kształcenia w językach
obcych: udostępniono studentom kursy
językowe: Business English i Practical English
for Lawyers, a także złożony został wniosek o
dofinansowanie utworzenia szkoły letniej w
ramach projektu NAVA-SPINAKER (opisanego
na stronie 47 niniejszego raportu). Ponadto,
utworzono kurs dokształcający – Podstawy
Prawa Niemieckiego (r.a. 2015/2016).
Władze WPiA rozpoczęły również rozmowy
dotyczące
utworzenia
szkoły
prawa
niemieckiego (list intencyjny w tym zakresie,
podpisano już w 2013 r.).

2. Znaczący
wzrost
liczby
publikacji
naukowych, w tym tych o zasięgu
międzynarodowym. Koncentracja w strategii
rozwoju na obszarach istotnych z punktu
widzenia
umiędzynarodowienia
prowadzonych badań naukowych.

2. Zbyt wysoki limit do uruchomienia się
przedmiotu (20 osób), co uniemożliwia
zawiązywanie
przedmiotów,
które
pomagałyby
rozwijać
się
naukowo
zainteresowanym studentom; limit wynika z
przepisów ogólnouniwersyteckich.

3. Wzorowe przygotowywanie studentów do
egzaminów wstępnych na aplikacje;
absolwenci WPiA znajdują się w czołówkach
rankingu prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości w aspekcie zdawalności na
aplikacje prawnicze - Absolwenci Wydziału w
rankingu zdawalności na aplikację adwokacką
zajęli pierwsze miejsce spośród absolwentów
wszystkich uczelni w Polsce, natomiast w
rankingu zdawalności na aplikację radcowską
miejsce drugie. W klasyfikacji generalnej US
uplasował się na czwartym miejscu.

3.
Niezadawalający
odsetek
udziału
studentów w ewaluacji zajęć dydaktycznych,
pomimo wdrożonego w bieżącym roku przez
Uczelnię programu motywowania do udziału
w badaniach ankietowych – możliwość
wylosowania nagrody.

4. Zdecydowana poprawa infrastruktury: 1)
zrealizowany projekt sali sądowej; 2)
stworzenie nowoczesnej siedziby Centrum
Analiz
Strategicznych jako
jednostki
badawczo-szkoleniowej, posiadającej m.in.
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dedykowaną
platformę
szkoleniową,
wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego,
mobilny oraz stacjonarny streaming na żywo,
salę symulacji na potrzeby szkoleń
świadomościowych,
wyposażoną
w
symulator
wirtualnej
rzeczywistości,
realizowany w technologii VR, czyli
rzeczywistości
stworzonej
przy
wykorzystaniu technologii informatycznych,
dzięki
którym
kreowana
zostanie
multimedialna
wizja
przedmiotów,
przestrzeni i zdarzeń (projekt na Centrum
Wiedzy o Dostępności, który NCBR wyłoniło
do finansowania w ramach konkursu nr
POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum
wiedzy o dostępności” - łączna kwota
dofinansowania 5 819 997,67 zł), 3) w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –
impuls inwestycyjny dla samorządów w
czasie pandemii uzyskano środki finansowe w
kwocie 8,3 mln zł na przebudowę
infrastruktury budynku WPiA przy al. Piastów
40B.
5. Możliwość prowadzenia przez studentów
badań, poszerzania wiedzy i umiejętności nie
tylko w ramach zajęć objętych programem
studiów, ale także w ramach kół naukowych,
Kliniki
prawa
(badawczo-dydaktyczna
jednostka
wewnątrzinstytutowa),
sali
sądowej itd.

Szanse:

Zagrożenia:

Czynniki zewnętrzne

1. Intensyfikacja współpracy z zagranicznymi i 1. Zmiany w przepisach prawnych,
krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi. regulujących obszar nauki i szkolnictwa
wyższego.
2.
Uzyskanie przez
czasopismo
Acta
Iuris Stetinensis wyższej
punktacji
w
ministerialnym
wykazie
czasopism
naukowych.

2. Zmiany przepisów prawnych odnoszących
się do wykonywania zawodów prawniczych
oraz struktury sądownictwa w Polsce
(konieczność konstruowania na nowo
programu studiów).

3. Podnoszenie
jakości infrastruktury 3. Brak jednostek terenowych wielu
Wydziału przez planowane remonty.
instytucji, przez co studenci mają ograniczoną
możliwość odbywania praktyk (brakuje
np. UOKiK,
Biuro
Rzecznika
MŚP).
4. Dalekosiężne efekty reformy 2.0 w zakresie
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4. Pozyskanie funduszy unijnych – zapewnią ograniczenia
dostępu
do
studentom
możliwości
podnoszenia doktoranckich.
kompetencji,
w
tym
pozyskania
doświadczenia na arenie międzynarodowej w
ramach
realizowanych
wyjazdów
edukacyjnych, szkoleniowych.
5. Konkurencja na rynku pracy.

studiów

5. Poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z
podmiotami
oferującymi
stypendia
fundowane.

(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………

…………………………………………

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

Szczecin, dnia 21 grudnia 2020 r.
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku2

Poziom studiów

Rok
studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dane sprzed

Dane sprzed
3 lat

3 lat

jednolite studia
magisterskie

Razem:

Bieżący rok
akademicki

Bieżący rok
akademicki

I

248

301

62

92

II

253

200

45

51

III

214

111

69

41

IV

174

187

70

39

V

253

218

117

64

VI

-

-

-

-

1142

1017

363

287

Stan studentów w bieżącym r.a. na dzień 18.11.2020 r.

Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z
uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku).
2
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny

Poziom studiów

jednolite studia
magisterskie

Rok
ukończenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Liczba
Liczba
studentów,
absolwentów
którzy
w danym roku
rozpoczęli cykl
kształcenia
kończący się
w danym roku

Liczba
Liczba
studentów, absolwentów
którzy
w danym roku
rozpoczęli
cykl
kształcenia
kończący się
w
danym
roku

2019/2020

273

164

93

22

2018/2019

300

146

104

33

2017/2018

301

201

135

49

874

511

332

104

Razem:
* Stan na dzień 19.11.2020 r.
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu
określone w rozporządzeniu MNiSW z 27.09.2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z
późn. zm.)3
Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie

Liczba punktów
ECTS/Liczba h
10 semestrów
300 pkt ECTS

Łączna liczba h zajęć

2782 h – stacjonarne
1977 h –
niestacjonarne

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

160,52 pkt ECTS –
studia stacjonarne
133,80 pkt ECTS –
studia niestacjonarne

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

271 pkt ECTS

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

94 pkt ECTS (31%)

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)

6 pkt ECTS

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)

4 tygodnie

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba h zajęć z wychowania fizycznego.

60 h

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba h zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba h zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Program studiów nie
przewiduje kształcenia
2. Łączna liczba h zajęć określona w programie studiów na studiach e-learning.
niestacjonarnych/ Łączna liczba h zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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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 studiów4
Studia stacjonarne

Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy
zajęć

Łączna liczba
Liczba
h zajęć
punktów
stacjonarne/
ECTS
niestacjonarne

DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE

wykład

30

5

ETYKA ZAWODÓW PRAWNICZYCH

wykład

25

3

FILOZOFIA PRAWA

wykład

30

4

konwersatorium

20

3

konwersatorium

20

3

konwersatorium

15

2

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM OCHRONY PRAW
CZŁOWIEKA LUB
ROZWIĄZYWANIE RODZINNYCH PROBLEMÓW
PRAWNYCH LUB
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPADKÓW
MORSKICH PRZED IZBAMI MORSKIMI LUB
PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ LUB
EGZEKUCJA SĄDOWA W SPRAWACH
CYWILNYCH LUB
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA LUB
PRAWO WYKROCZEŃ LUB
WYKŁADNIA PRAWA LUB
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE LUB
PRAWNE
UREGULOWANIA MULTICENTRYCZNEJ TOŻSAMOŚCI
CZŁOWIEKA LUB
ARBITRAŻ I MEDIACJA LUB
PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI LUB
PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W
ADMINISTRACJI LUB
PRAWO KARNE NIELETNICH LUB
POSTĘPOWANIE REJESTROWE I
WIECZYSTOKSIĘGOWE LUB
OCHRONA PRAWNA RODZINY – CASE STUDY LUB
PRAWO UBEZPIECZEŃ LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO FINANSOWE LUB
SUICYDOLOGIA LUB

4

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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PROCES POSZLAKOWY W POSTĘPOWANIU
KARNYM LUB
FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ
EMERYTALNYCH LUB
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE LUB

konwersatorium

15

2

konwersatorium

20

3

konwersatorium

20

3

konwersatorium

15

2

konwersatorium

15

2

LOGIKA PRAWNICZA

wykład/ćwiczenia

60

7

ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA

konwersatorium

30

4

NOWELIZACJA PRAWA KARNEGO LUB
MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE
CYWILNE LUB
EUROPEJSKIE PRAWO ADMINISTRACYJNE LUB
NORMATYWNE INSTRUMENTY POLITYKI
RODZINNEJ W SFERZE PRAWA PUBLICZNEGO LUB
WINA W POLSKIM PRAWIE KARNYM LUB
PRAWO KARNE SKARBOWE LUB
ZBIOROWE PRAWO PRACY LUB
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I
RESTRUKTURYZACYJNE LUB
POLITYKA SPOŁECZNA I SYSTEM UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH LUB
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZDARZEŃ I
BŁĘDÓW MEDYCZNYCH LUB
ŹRÓDŁA PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO, UNIJNIEGO I
POLSKIEGO LUB
PRAWO KARNE WYKONAWCZE LUB
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA KARNEGO LUB
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU
GRUPOWYM LUB
SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW
CZŁOWIEKA LUB
POLITYKA RODZINNA A PROCESY DEMOGRAFICZNE
– ASPEKTY PRAWNO-EKONOMICZNE LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO SPADKOWE LUB
INTERNATIONALE ERBRECHT LUB
PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO LUB
KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO RODZINNE LUB
EUROPEJSKI SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ LUB
OCHRONA PRAWA DO PRYWATNOŚCI I JEJ
OGRANICZENIA LUB
BŁĄD W POLSKIM PRAWIE KARNYM
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MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE LUB

konwersatorium

30

5

konwersatorium

75

5

wykład

30

5

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

wykład/ćwiczenia

75

5

POSTĘPOWANIE CYWILNE I

wykład/ćwiczenia

50

3

POSTĘPOWANIE CYWILNE II

wykład/ćwiczenia

55

6

POSTĘPOWANIE KARNE I

wykład/ćwiczenia

40

4

POSTĘPOWANIE KARNE II

wykład/ćwiczenia

45

5

20

2

20

2

25

2

25

2

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE –
PROBLEM-BASED LEARNING LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE –
PROBLEM-BASED LEARNING
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WARSZTATY PRAWNICZE Z PISANIA PISM
SĄDOWYCH I URZĘDOWYCH I LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA I LUB
WARSZTATY PRAWNICZE Z PISANIA PISM
SĄDOWYCH I URZĘDOWYCH II LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA II LUB
NEGOCJACJE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA
SPORÓW LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA III LUB
ROZPRAWA SĄDOWA LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA IV
PRAWO ADMINISTRACYJNE I

wykład/ćwiczenia

45

4

PRAWO ADMINISTRACYJNE II

wykład/ćwiczenia

45

5

wykład

30

4

PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA I

wykład/ćwiczenia

50

4

PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA II

wykład/ćwiczenia

55

5

PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

wykład/ćwiczenia

45

4

PRAWO FINANSOWE

wykład/ćwiczenia

60

5

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

wykład/ćwiczenia

75

5

PRAWO HANDLOWE I

wykład/ćwiczenia

50

3

PRAWO HANDLOWE II

wykład/ćwiczenia

55

5

PRAWO I POSTĘPOWANIE PODATKOWE I

wykład/ćwiczenia

45

3

PRAWO I POSTĘPOWANIE PODATKOWE II

wykład/ćwiczenia

60

6

PRAWO KARNE I

wykład/ćwiczenia

50

5

PRAWO KARNE II

wykład/ćwiczenia

55

6

PRAWO KONSTYTUCYJNE I

wykład/ćwiczenia

50

4

PRAWO KONSTYTUCYJNE II

wykład/ćwiczenia

55

5

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
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PRAWO MORSKIE

wykład

30

4

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

wykład/ćwiczenia

50

4

PRAWO PRACY

wykład/ćwiczenia

60

6

PRAWO RODZINNE

wykład/ćwiczenia

40

3

PRAWO RZECZOWE

wykład/ćwiczenia

45

5

PRAWO RZYMSKIE

wykład/ćwiczenia

60

7

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

wykład/ćwiczenia

60

5

PRAWO SPADKOWE

wykład/ćwiczenia

35

3

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

wykład/ćwiczenia

60

5

SEMINARIUM DYPLOMOWE

seminarium

120

27

ćwiczenia

25

3

TEORIA PRAWA

wykład/ćwiczenia

60

5

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

wykład/ćwiczenia

60

7

wykład

20

3

wykład

20

3

wykład

20

3

wykład

20

3

wykład

15

2

wykład

15

2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

SYSTEM POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH
CYWILNYCH LUB
ETYCZNE PROBLEMY PRAWA I
PRAWOZNAWSTWA LUB
ORGANY OCHRONY PRAWNEJ LUB
USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH LUB
LEGISLACJA MIĘDZYNARODOWA LUB
PODSTAWY RETORYKI I ERYSTYKI LUB
INFORMATYZACJA WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI LUB
SYTUACJA PRAWNA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ LUB
INFORMATIZATION OF CIVIL PROCEDURE LUB
MIĘDZYNARODOWY ARBITRAŻ HANDLOWY LUB
KOMUNIKACJA PRAWNICZA LUB
PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE LUB
PRAWO SOCJALNE LUB
PRAWO WYBORCZE LUB
OBRONA KONIECZNA W TEORII I PRAKTYCE
ORZECZNICZEJ LUB
SĄDOWE I POZASĄDOWE INSTRUMENTY OCHRONY
PRAW KONSUMENCKICH LUB
WPROWADZENIE DO PRAWNEJ OCHRONY
RODZINY LUB
FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB
KRYMINOLOGIA LUB
ZATRUDNIENIE ADMINISTRACYJNOPRAWNE LUB
PRAWO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH LUB

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

74

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
W SPRAWACH CYWILNYCH LUB

wykład

20

3

wykład/ćwiczenia

40

6

2505

271

PRAWO ALIMENTACYJNE LUB
CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW
PACJENTÓW LUB
PRAWO BANKOWE LUB
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY LUB
OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO LUB
POSTĘPOWANIE DOWODOWE W PROCESIE
KARNYM
ZASADY TECHNIKI NORMOTWÓRCZEJ
RAZEM
Studia niestacjonarne

Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy
zajęć

Łączna liczba
Liczba
h zajęć
punktów
stacjonarne/
ECTS
niestacjonarne

DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE

wykład

30

5

ETYKA ZAWODÓW PRAWNICZYCH

wykład

15

3

FILOZOFIA PRAWA

wykład

20

4

konwersatorium

15

3

konwersatorium

15

3

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM OCHRONY PRAW
CZŁOWIEKA LUB
ROZWIĄZYWANIE RODZINNYCH PROBLEMÓW
PRAWNYCH LUB
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPADKÓW
MORSKICH PRZED IZBAMI MORSKIMI LUB
PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ LUB
EGZEKUCJA SĄDOWA W SPRAWACH
CYWILNYCH LUB
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA LUB
PRAWO WYKROCZEŃ LUB
WYKŁADNIA PRAWA LUB
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE LUB
PRAWNE
UREGULOWANIA MULTICENTRYCZNEJ TOŻSAMOŚCI
CZŁOWIEKA LUB
ARBITRAŻ I MEDIACJA LUB
PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI LUB
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PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W
ADMINISTRACJI LUB
PRAWO KARNE NIELETNICH LUB
POSTĘPOWANIE REJESTROWE I
WIECZYSTOKSIĘGOWE LUB

konwersatorium

15

2

konwersatorium

15

2

konwersatorium

15

3

konwersatorium

15

3

konwersatorium

15

2

OCHRONA PRAWNA RODZINY – CASE STUDY LUB
PRAWO UBEZPIECZEŃ LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO FINANSOWE LUB
SUICYDOLOGIA LUB
PROCES POSZLAKOWY W POSTĘPOWANIU
KARNYM LUB
FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ
EMERYTALNYCH LUB
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE LUB
NOWELIZACJA PRAWA KARNEGO LUB
MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE
CYWILNE LUB
EUROPEJSKIE PRAWO ADMINISTRACYJNE LUB
NORMATYWNE INSTRUMENTY POLITYKI
RODZINNEJ W SFERZE PRAWA PUBLICZNEGO LUB
WINA W POLSKIM PRAWIE KARNYM LUB
PRAWO KARNE SKARBOWE LUB
ZBIOROWE PRAWO PRACY LUB
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I
RESTRUKTURYZACYJNE LUB
POLITYKA SPOŁECZNA I SYSTEM UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH LUB
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZDARZEŃ I
BŁĘDÓW MEDYCZNYCH LUB
ŹRÓDŁA PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO, UNIJNEGO I
POLSKIEGO LUB
PRAWO KARNE WYKONAWCZE LUB
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA KARNEGO LUB
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU
GRUPOWYM LUB
SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW
CZŁOWIEKA LUB
POLITYKA RODZINNA A PROCESY DEMOGRAFICZNE
– ASPEKTY PRAWNO-EKONOMICZNE LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO SPADKOWE LUB
INTERNATIONALE ERBRECHT LUB
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PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO LUB
KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH LUB

konwersatorium

15

2

LOGIKA PRAWNICZA

wykład/ćwiczenia

45

7

ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA

konwersatorium

20

4

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE LUB

konwersatorium

30

5

konwersatorium

45

5

wykład

20

5

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

wykład/ćwiczenia

50

5

POSTĘPOWANIE CYWILNE I

wykład/ćwiczenia

35

3

POSTĘPOWANIE CYWILNE II

wykład/ćwiczenia

35

6

POSTĘPOWANIE KARNE I

wykład/ćwiczenia

30

4

POSTĘPOWANIE KARNE II

wykład/ćwiczenia

30

5

15

2

15

2

15

2

15

2

MIĘDZYNARODOWE PRAWO RODZINNE LUB
EUROPEJSKI SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ LUB
OCHRONA PRAWA DO PRYWATNOŚCI I JEJ
OGRANICZENIA LUB
BŁĄD W POLSKIM PRAWIE KARNYM

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE –
PROBLEM-BASED LEARNING LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE –
PROBLEM-BASED LEARNING
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WARSZTATY PRAWNICZE Z PISANIA PISM
SĄDOWYCH I URZĘDOWYCH I LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA I LUB
WARSZTATY PRAWNICZE Z PISANIA PISM
SĄDOWYCH I URZĘDOWYCH II LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA II LUB
NEGOCJACJE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA
SPORÓW LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA III LUB
ROZPRAWA SĄDOWA LUB
STUDENCKA PORADNIA PRAWNA IV
PRAWO ADMINISTRACYJNE I

wykład/ćwiczenia

35

4

PRAWO ADMINISTRACYJNE II

wykład/ćwiczenia

35

5

wykład

30

4

PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA I

wykład/ćwiczenia

35

4

PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA II

wykład/ćwiczenia

35

5

PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

wykład/ćwiczenia

40

4

PRAWO FINANSOWE

wykład/ćwiczenia

45

5

PRAWO AUTORSKIE I OCHRONY WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
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PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

wykład/ćwiczenia

50

5

PRAWO HANDLOWE I

wykład/ćwiczenia

25

3

PRAWO HANDLOWE II

wykład/ćwiczenia

40

5

PRAWO I POSTĘPOWANIE PODATKOWE I

wykład/ćwiczenia

35

3

PRAWO I POSTĘPOWANIE PODATKOWE II

wykład/ćwiczenia

35

6

PRAWO KARNE I

wykład/ćwiczenia

45

5

PRAWO KARNE II

wykład/ćwiczenia

30

6

PRAWO KONSTYTUCYJNE I

wykład/ćwiczenia

45

4

PRAWO KONSTYTUCYJNE II

wykład/ćwiczenia

30

5

wykład

20

4

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

wykład/ćwiczenia

30

4

PRAWO PRACY

wykład/ćwiczenia

15

6

PRAWO RODZINNE

wykład/ćwiczenia

15

3

PRAWO RZECZOWE

wykład/ćwiczenia

40

5

PRAWO RZYMSKIE

wykład/ćwiczenia

35

7

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

wykład/ćwiczenia

45

5

PRAWO SPADKOWE

wykład/ćwiczenia

20

3

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

wykład/ćwiczenia

45

5

SEMINARIUM DYPLOMOWE

seminarium

120

27

ćwiczenia

15

3

TEORIA PRAWA

wykład/ćwiczenia

45

5

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

wykład/ćwiczenia

40

7

wykład

15

3

wykład

15

3

wykład

15

3

wykład

15

3

wykład

15

2

PRAWO MORSKIE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

SYSTEM POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH
CYWILNYCH LUB
ETYCZNE PROBLEMY PRAWA I
PRAWOZNAWSTWA LUB
ORGANY OCHRONY PRAWNEJ LUB
USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH LUB
LEGISLACJA MIĘDZYNARODOWA LUB
PODSTAWY RETORYKI I ERYSTYKI LUB
INFORMATYZACJA WYMIARU
SPRAWIEDLIWOŚCI LUB
SYTUACJA PRAWNA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ LUB
INFORMATIZATION OF CIVIL PROCEDURE LUB
MIĘDZYNARODOWY ARBITRAŻ HANDLOWY LUB
KOMUNIKACJA PRAWNICZA LUB
PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE LUB
PRAWO SOCJALNE LUB
PRAWO WYBORCZE LUB
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OBRONA KONIECZNA W TEORII I PRAKTYCE
ORZECZNICZEJ LUB
SĄDOWE I POZASĄDOWE INSTRUMENTY OCHRONY
PRAW KONSUMENCKICH LUB
WPROWADZENIE DO PRAWNEJ OCHRONY
RODZINY LUB
FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB

wykład

15

2

wykład

15

3

wykład/ćwiczenia

35

6

1800

271

KRYMINOLOGIA LUB
ZATRUDNIENIE ADMINISTRACYJNOPRAWNE LUB
PRAWO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH LUB
POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
W SPRAWACH CYWILNYCH LUB
PRAWO ALIMENTACYJNE LUB
CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW
PACJENTÓW LUB
PRAWO BANKOWE LUB
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU LUB
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY LUB
OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO LUB
POSTĘPOWANIE DOWODOWE W PROCESIE
KARNYM
ZASADY TECHNIKI NORMOTWÓRCZEJ
RAZEM
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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 nauczyciela5
NIE DOTYCZY

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy
inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do
wykonywania zawodu nauczyciela.
5
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach
obcych6
Liczba
studentów
Język
(w tym
wykładowy niebędących
obywatelami
polskimi)

Nazwa programu/zajęć/grupy zajęć

Forma
Forma
Semestr
realizacji
studiów

PUBLIC INTERNATIONAL LAW

wykład i
zimowy
ćwiczenia

Erasmus

angielski

4

PRIVATE INTERNATIONAL LAW

wykład zimowy

Erasmus

angielski

13

EUROPEAN UNION LAW – INTRODUCTION

wykład zimowy

Erasmus

angielski

2

ADMINISTRATIVE LAW

wykład zimowy

Erasmus

angielski

1

PHILOSOPHY OF LAW

wykład

Erasmus

angielski

6

FINANCIAL LAW

wykład zimowy

Erasmus

angielski

11

PENAL PROCEEDINGS COMPARED WITH
PROCEDURAL REFORM

zimowy i
letni

wykład i
ćwiczenia
wykład i
ćwiczenia
wykład i
ćwiczenia
wykład i
ćwiczenia

zimowy i
letni

Erasmus

angielski

9

zimowy

Erasmus

angielski

4

zimowy i
letni

Erasmus

angielski

7

zimowy

Erasmus

angielski

4

COMMERCIAL LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

9

PROPERTY LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

8

LAW OF OBLIGATIONS

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

8

COPYRIGHT LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

3

COMPARATIVE PUBLIC LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

3

SOCIOLOGY OF LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

4

wykład i
zimowy
ćwiczenia

Erasmus

angielski

4

INTERNATIONAL JUDICIARY
EUROPEAN COMMERCIAL LAW
DIPLOMATIC AND CONSULAR LAW

BASIC OF FORENSIC SETTING
POLISH CRIMINAL LAW IN THE
EUROPEAN CRIMINAL CULTURE

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

9

ADMINISTRATIVE LAW I

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

4

wykład

letni

Erasmus

angielski

3

wykład

letni

Erasmus

angielski

4

CIVIL MEDIATION
AND COMMERCIAL ARBITRATION
EUROPEAN ECONOMIC LAW

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić
jedynie taką informację.
6
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INFORMATIZATION OF CIVIL PROCEEDING

wykład

zimowy i
letni

Erasmus

angielski

3

INTRODUCTION TO ETHICS

wykład

letni

Erasmus

angielski

3

CIVIL PROCEDURE – INTRODUCTION

wykład

zimowy i
letni

Erasmus

angielski

3

TAX LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

1

BANCRUPTY LAW

wykład

zimowy

Erasmus

angielski

2

zimowy

Erasmus

angielski

2

letni

Erasmus

angielski

1

PATIENTS’ AND CONSUMERS’ CLAIMS IN CIVIL
wykład
PROCEEDINGS
EASTERN CATHOLIC
wykład
CHURCH LAW (DIRITTO CANONICO ORIENTALE)
COMPETITION LAW

wykład

letni

Erasmus

angielski

6

LAW OF SUCCESSION

wykład

letni

Erasmus

angielski

2

FAMILY LAW

wykład

letni

Erasmus

angielski

2

INTERNATIONAL ORGANIZATION

wykład

letni

Erasmus

angielski

1

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF CRIMINAL LAW

wykład

letni

Erasmus

angielski

2

ECONOMIC FREEDOM

wykład

letni

Erasmus

angielski

8

INFORMATIZATION OF CIVIL PROCEDURE

wykład

letni

stacjonarne

angielski

0*

INFORMATIZATION OF CIVIL PROCEDURE

wykład

letni

niestacjonarne

angielski

0*

CONSUMER PROTECTION LAW

wykład

letni

niestacjonarne

angielski

0*

THE RIGHT TO PRIVACY AND ITS
CIRCUMSCRIPTION

wykład

letni

stacjonarne

angielski

0*

INTERNATIONAL ERBRECHT

wykład

letni

niestacjonarne niemiecki

0*

NEW TECHNOLOGY IN COURT PROCEEDINGS

wykład

letni

stacjonarne

angielski

0*

wykład

letni

stacjonarne

angielski

0*

wykład

letni

stacjonarne

angielski

0*

wykład

letni

stacjonarne

angielski

27

FUNDAMENTALS OF SOCIAL COMMUNICATION
FOR LEGAL PROFESSIONS
LATIN AND EASTERN CATHOLIC LAW
INFORMATIZATION OF CIVIL PROCEEDINGS

* przedmioty nierealizowane z uwagi na brak wyboru studentów
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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 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §
3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).
2. Obsada 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. Charakterystyka 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.
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.
8. Lista załączników do kryteriów raportu:



Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
o Załącznik 1.1 – Działalność naukowo-badawcza studentów
o Załącznik 1.2 – Wykorzystanie wzorów międzynarodowych w opracowywaniu programów
studiów



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
o Załącznik 2.1 – Opis przedmiotów programu studiów



Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
o Załącznik 3.1
o Załącznik 3.2 – Odsiew studentów i ich liczba
o Załącznik 3.3 – Charakterystyka działalności ABK US
o Załącznik 3.4 – Monitorowanie losów absolwentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunku Prawo



Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
o Załącznik 4.1 – Wykaz cytowań
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o

Załącznik 4.2 – Wykaz podręczników, skryptów, kazusów, repetytoriów, schematów i tablic

itd.
Załącznik 4.3 – Wykaz nauczycieli akademickich wg stanu na dzień 14.12.2020 r.
o Załącznik 4.4 – Polityka kadrowa (planowanie, opracowanie i wdrażanie). Zasady rekrutacji
w drodze konkursów
o Załącznik 4.5 – Informacja dotycząca finansowania działalności badawczej w latach 20152020
o Załącznik 4.6 – Szkolenia
o Załącznik 4.7 – Umożliwianie publikacji artykułów w czasopiśmie naukowym wydawanym
przez jednostkę
o Załącznik 4.8 – Zakup elektronicznych baz prawniczych z możliwością dostępu z komputera
poza siecią WPiA
o Załącznik 4.9 – Nagrody
o Załącznik 4.10 – System motywacyjny do rozwoju naukowego i dydaktycznego
o Załącznik 4.11 – Staże naukowe w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich
o



Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
o Załącznik 5.1 – Stan nowoczesności, rozmiarów i kompleksowości bazy dydaktycznej
i naukowej służącej realizacji zajęć oraz działalności naukowej na ocenianym kierunku w
dyscyplinie/dyscyplinach, do której/których kierunek jest przyporządkowany
o Załącznik 5.2 – Opis dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stopnia jej
wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów oraz w działalności i komunikacji
naukowej
o Załącznik 5.3 – Opis udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do
potrzeb studentów z niepełnosprawnością
o Załącznik 5.4 – Opis systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym dostępu do aktualnych
zasobów informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej



Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i
doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
o Załącznik 6.1 – Opis obszaru współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym



Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku
o Załącznik 7.1 – Wykaz umów w zakresie międzynarodowej mobilności studentów
o Załącznik 7.2 – Wykaz przedmiotów do wyboru prowadzonych w języku obcym dla
studentów Erasmus+ w r.a. 2020/2021
o Załącznik 7.3 – Wykaz umów w zakresie międzynarodowej mobilności kadry



Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
o Załącznik 8.1 – Działalność kół naukowych na WPiA US
o Załącznik 8.2 – Zdjęcie Sali Sądowej
o Załącznik 8.3 – Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w procesie kształcenia w
Uniwersytecie Szczecińskim
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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).
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