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1. Ogólna charakterystyka studiów. 

 
1.1.Informacje podstawowe. 

Nazwa Wydziału Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa kierunku studiów Prawo w stosunkach międzynarodowych  

Określenie obszaru kształcenia/obszarów 

kształcenia, z których został 

wyodrębniony kierunek studiów, dla 

którego tworzony jest program 

kształcenia 

Obszar Nauk Społecznych 

Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz 

dyscyplin naukowych lub artystycznych, 

do których odnoszą się efekty kształcenia 

Dziedzina: Nauk Społecznych 

Dyscyplina: Nauki Prawne  

Dziedzina: Nauk Społecznych  

Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji  

Dyscyplina wiodąca: Nauki Prawne  
Poziom kształcenia  Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia  Profil ogóloakademicki 

Forma studiów  Studia stacjonarne  

Język  Studia prowadzone w języku angielskim  

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

Licencjat  

Liczba semestrów  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na poziomie 

pierwszym  

180 

Łączna liczba godzin 1590 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia  

180 

Przedmioty do wyboru stanowią więcej 

niż 30 % ECTS 

55 ECTS 



 

 

1.2.Związek kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia 

z misją i strategią rozwoju uczelni. 

Program kształcenia na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych na Wydziale 

Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego został utworzony, aby jak najgłębiej wpisać się 

w misję Uczelni Łazarskiego oraz w pełni realizować jej cele strategiczne.  

 

Misją Uczelni Łazarskiego jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar 

kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy. Międzynarodowa społeczność 

Uczelni Łazarskiego zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i 

poszanowaniem wszystkich kultur i religii. Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podmiotowe 

podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się analitycznego myślenia, 

odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego. 

 

Strategia Uczelni Łazarskiego na lata 2016 -2020 jest kompleksowym dokumentem 

zawierającym założenia związane z działalnością i rozwojem Uczelni. Składa się z kilku 

kompatybilnych elementów spośród których, w aspekcie kierunku Prawo w stosunkach 

międzynarodowych trzeba zwrócić uwagę na „Zarys Strategii”, „Obszary rozwoju Uczelni” 

W części prezentującej „Zarys Strategii” szczególne znaczenie dla kierunku Prawo w 

stosunkach międzynarodowych mają trzy zadania: „Dbałość o wysoki poziom programów 

nauczania i zachowanie najwyższych standardów akademickich”, a także „Rozwijanie 

współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym służące jakości oferty edukacyjnej 

oraz procesom transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczym a innymi sektorami ”, oraz 

„Dalsza budowa efektywnego i zintegrowanego zespołu administracji, działającego na 

rzecz interesariuszy na podstawie dobrych praktyk i procedur”. Wydział Prawa i 

Administracji realizuje te zadania zgodnie z założeniami Strategii przez „rozwijanie oferty 

studiów anglojęzycznych oraz staży zagranicznych”, „rozwijania anglojęzycznej oferty 

Wydawnictwa Uczelni”, „przygotowywania nowych specjalności we współpracy z 

otoczeniem społecznym i gospodarczym”, „rozwijanie programów służących otoczeniu 

społecznemu Uczelni.” 

W rozdziale Strategii opisującym obszary rozwoju Uczelni, podkreślono, że „społeczność 

Uczelni jest dumna z osiągnięć Wydziałów, które nieodmiennie plasują się w czołówce 

rankingów uczelni prywatnych w Polsce”. Wydział Prawa i Administracji przystosowuje 

się do nowych wyzwań pracując systematycznie nad udoskonaleniem oferty dydaktycznej 

i ukierunkowaniem jej na potrzeby studentów. W tym celu w ramach Strategii 

postanowiono intensyfikować współprace z otoczeniem społecznym i gospodarczym, która 

jest realizowana między innymi przez czynny udział pracowników i studentów Wydziału 

Prawa i Administracji w szeregu różnorodnych akcjach, a także przez czynne włączanie 

praktyków do procesu kształcenia. Dążąc do utrzymania wysokiej pozycji Wydziału Prawa 

i Administracji, konfrontuje się w wyniku wizyt studyjnych program kształcenia na 

kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych z analogicznymi programami innych 

uczelni. 

 

Funkcjonowanie Wydziału Prawa i Administracji skierowane jest na działania mające na 

celu dążenie do sformułowanych w Uczelni Łazarskiego celów strategicznych we 



wszystkich wspomnianych obszarach, dzięki czemu możliwa będzie realizacja misji 

Wydziału w pełni wpisująca się w misję całej Uczelni. 

 

Przedstawiony poniżej program kształcenia określa efekty kształcenia, które są w pełni 

kompatybilne z wymienionymi w Misji zadaniami Uczelni. Zakładamy, że program 

kształcenia ma charakter dynamiczny i będzie ciągle doskonalony w zależności od nowych 

trendów pojawiających się w kształceniu związanych z dyscypliną wiodącą Prawo i zadań, 

jakie będą w związku z tym wymagane dla kształcenia na kierunku Prawo w stosunkach 

międzynarodowych. 

 

 

 

1.3.Wymagania wstępne.  

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa uchwała nr 11 Senatu Uczelni Łazarskiego  z dnia 

20 marca 2019 r. w sprawie „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, 

finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, prawo w biznesie, prawo  

w stosunkach międzynarodowych, prawo w zarządzaniu na Uczelni Łazarskiego  

na rok akademicki 2019/2020” 

 

1. Przyjęcie kandydatów do Uczelni Łazarskiego następuje na podstawie wyników 

postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają powołane przez Dziekanów poszczególnych 

wydziałów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. W sprawach cudzoziemców ubiegających 

się o przyjęcie na studia decyzję może podjąć Rektor - na podstawie art.323, ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). 

3. Obsługę administracyjną Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych zapewnia Dział 

Marketingu i Rekrutacji.  

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne podaje się do wiadomości kandydatów na 

studia w Dziale Marketingu i Rekrutacji oraz drogą elektroniczną w sposób zapewniający 

pseudonimizację.  

5. Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

a. „nowej maturze” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu 

maturalnego, 

b. „starej maturze” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu 

dojrzałości, 

c. Maturze Międzynarodowej – dyplom IB (International Baccalaureate), wydawany 

przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, uznany za 

równoważny świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 

września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2018 poz. 1457 z t.j.), 

d. Maturze Europejskiej – dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez 

Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich 

sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku, uznany za równoważny 

świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (Dz.U.2018 poz. 1457 z t.j.). 

Dla kandydatów ubiegających się o podjęcie studiów w języku angielskim wymagane jest 

potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie zalecanym B2. Jeśli nie 

potwierdzono świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów, to potwierdzenie 

oznacza dostarczenie do Działu Marketingu i Rekrutacji certyfikatu potwierdzającego 



znajomość języka angielskiego (m. in.: TELC, TOEFL, FCE, CAE, LCCI, BEC). Dla 

kandydatów tych można przeprowadzić test weryfikujący znajomość języka angielskiego. 

Dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa, ubiegających się o podjęcie 

studiów w języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na 

poziomie zalecanym B2. Jeśli nie potwierdzono świadectwem dojrzałości lub dyplomem 

ukończenia studiów, to potwierdzenie oznacza dostarczenie do Działu Marketingu i Rekrutacji 

certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dla kandydatów tych można 

przeprowadzić test weryfikujący znajomość języka polskiego. 

Dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa, ubiegających się o podjęcie 

studiów w języku polskim wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego na 

poziomie zalecanym B2. Jeśli nie potwierdzono świadectwem dojrzałości lub dyplomem 

ukończenia studiów, to potwierdzenie oznacza dostarczenie do Działu Marketingu i Rekrutacji 

certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Dla kandydatów tych można 

przeprowadzić test weryfikujący znajomość języka polskiego. 

Rekrutacja na Studia, w tym składanie dokumentów rozpoczyna się: 

a. od 15 kwietnia 2019 roku do 15 października 2019 roku włącznie dla kierunków, 

których początek kształcenia przypada w semestrze jesiennym w roku akademickim 

2019/2020, 

b. od 13 stycznia 2020 roku do 14 lutego 2020 roku wyłącznie dla kierunków, których 

początek kształcenia przypada w semestrze wiosennym w roku akademickim 

2019/2020. 

Rejestracja online na Studia odbywa się poprzez formularz rekrutacyjny dostępny dla 

kandydatów przez cały rok akademicki na stronie rekrutacja.lazarski.pl. 

Zgodnie z art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018, poz. 1668) Uczelnia przewiduje możliwość przeprowadzenia rekrutacji 

uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia oraz których wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku 

odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty i poinformuje  Uczelnię w formularzu rekrutacyjnym o wniesieniu odwołania. Termin 

rekrutacji uzupełniającej podany zostanie w szczegółowym harmonogramie postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

Do postępowania rekrutacyjnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia 

magisterskie lub na studia pierwszego stopnia dopuszczeni zostają kandydaci, którzy: 

1. dokonają rejestracji w formularzu rekrutacyjnym na stronie internetowej 

rekrutacja.lazarski.pl, 

2. w Dziale Marketingu i Rekrutacji złożą osobiście lub za pośrednictwem poczty,  

a jeżeli wystarczy okazanie - okażą, następujące dokumenty: 

a. ankietę osobową wydrukowaną z konta kandydata po rejestracji w formularzu 

rekrutacyjnym, 

b. oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości lub inny dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c. tłumaczenie świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego na język 

polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę 

prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), jeśli dokument wydany jest w 

innym języku niż polski lub angielski, 

d. w przypadku zapisu na walidowane studia anglojęzyczne, tłumaczenie 

świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego na język angielski, 



sporządzone przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez 

Ministra Sprawiedliwości), 

e. zaświadczenie z kuratorium oświaty o uznawalności świadectwa, jeżeli jego 

uznanie za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim, nie może 

nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej (w przypadku nostryfikowania 

świadectwa należy dostarczyć również zaświadczenie z polskiej placówki 

dyplomatycznej, w kraju w którym świadectwo zostało wydane, że umożliwia 

ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało 

wystawione), 

- do wglądu i skopiowania przez pracownika Uczelni, 

f. dokument tożsamości, do wglądu i zweryfikowania poprawności danych 

osobowych, 

g. przy zapisie na studia prowadzone w języku angielskim – certyfikat 

potwierdzający znajomość języka angielskiego  na zalecanym poziomie B2, dla 

kandydatów nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego Uczelnia przeprowadzi test językowy, 

h. przy zapisie cudzoziemca na studia prowadzone w języku polskim – certyfikat 

potwierdzający znajomość języka polskiego na zalecanym poziomie B2, dla 

kandydatów nieposiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 

polskiego  Uczelnia przeprowadzi test językowy, 

i. dodatkowo przy zapisie cudzoziemca na studia wymagana jest: 

• polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego na dany rok akademicki,  

lub  

• potwierdzenie objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.), 

lub  

• potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

j. inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów szczególnych, 

k. potwierdzenie uiszczenia określonych przez Uczelnię opłat związanych z 

przyjęciem  na studia, podanych w harmonogramie rekrutacji przed jej 

rozpoczęciem, 

l. opłaty związane z przyjęciem na studia nie podlegają zwrotowi. 

 

Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą na studia pierwszego stopnia lub na jednolite 

studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej są wyniki egzaminów dojrzałości ze 

wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej 

oddzielnie. Oceny tradycyjne uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty 

rekrutacyjne według następującego przelicznika ocen: 

 

ocena 

skala 1 – 6 skala 2 – 5 

2 (dop) 20 pkt  

3 (dst) 45pkt 3 (dst) 50 pkt 

4 (db) 70 pkt 4 (db) 80 pkt 

5 (bdb) 100 pkt 5 (bdb) 120 pkt 

6 (cel) 120 pkt  

 



Podstawą przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin w ramach matury międzynarodowej, na 

studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie 

stacjonarnej, są wyniki egzaminów z trzech przedmiotów wskazanych przez kandydata. Oceny 

uzyskane na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne według następującego przelicznika 

ocen: 

 

Matura IB 

(wynik) 

Punkty rekrutacyjne 

dla poziomu SL  

(podstawowego) 

Punkty rekrutacyjne 

dla poziomu HL  

(rozszerzonego) 

7 150 pkt 200 pkt 

6 135 pkt 180 pkt 

5 112,5 pkt 150 pkt 

4 90 pkt 120 pkt 

3 67,5 pkt 90 pkt 

2 45 pkt 60 pkt 

1 0 pkt 0 pkt 

 

Kandydaci, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu  

z określonego przedmiotu i wskażą ten przedmiot jako jeden z 3 wybranych, otrzymują 200 

punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu. 

Kandydaci, którzy na starej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu  

z określonego przedmiotu, otrzymują 120 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu, 

odpowiednio za każdą część – ustną lub pisemną, z której byli zwolnieni. 

Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 240 punktów rekrutacyjnych, mogą zostać przyjęci na 

podstawie decyzji Rektora Uczelni. Warunkiem wydania decyzji jest złożenie podania 

uzasadniającego wybór studiów wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości. Decyzja Rektora 

może zostać wydana po uprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem.  

Zgodnie z art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018, poz. 1668) na wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok 

akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, 

o którym mowa w art. 44zzz ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. 

 

Student innej uczelni, który zamierza przenieść się do Uczelni Łazarskiego, składa w Dziale 

Marketingu i Rekrutacji następujące dokumenty:  

a. podanie do Dziekana właściwego Wydziału o przyjęcie na studia, 

b. kartę przebiegu studiów  wraz z liczbą godzin i ocenami, wydaną przez Dziekanat 

byłej Uczelni (podpisaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

uczelni i podstemplowaną pieczątką uczelni). 

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia może ubiegać się o uznanie pokrywających się 

przedmiotów zaliczonych w ramach rozpoczętej lub ukończonej edukacji. W tym celu składa 

w Dziale Marketingu i Rekrutacji następujące dokumenty:  

c. podanie do Dziekana właściwego Wydziału o przyjęcie na studia, 

d. kartę przebiegu studiów  wraz z liczbą godzin i ocenami, wydaną przez Dziekanat 

Uczelni (podpisaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 

i podstemplowaną pieczątką uczelni) lub dyplomy wraz z suplementami. 



Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów, kandydat, 

o którym mowa w ust. 1, 2, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób określony w 

§ 6 lub w § 7. 

Kandydatów przyjmowanych na podstawie decyzji Dziekana, nie dotyczą postanowienia  

§ 8 i § 11. 

Przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów następuje na zasadach określonych w art. 71 Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), zgodnie z obowiązującymi na 

Uczelni, trybem, zasadami i warunkami potwierdzenia efektów uczenia się. 

Na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia dokonuje się 

wpisu na listę Studentów.  

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odmawiającej przyjęcia na studia służy 

odwołanie do Rektora, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 

dni od daty doręczenia decyzji. 

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia, określonych w niniejszych Warunkach, trybie oraz terminie rozpoczęcia  i zakończenia 

rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na studia w roku akademickim 

2019/2020.  

Decyzję o odmowie przyjęcia na studia doręcza się kandydatowi w sposób przewidziany w 

ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.  

Od decyzji wydawanej przez Rektora w wyniku rozpoznania odwołania, o którym mowa w ust. 

2 służy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. 

 

1.4.Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów. 

 

Celem kształcenia absolwenta jest dobre przygotowanie go do podjęcia pracy zawodowej. 

Ukończenie studiów na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych daje 

absolwentom wszechstronną kompleksową wiedzę z zakresu prawa w stosunkach 

międzynarodowych oraz  umiejętności stosowania prawa  w stosunkach 

międzynarodowych, interpretacji przepisów prawnych i posługiwania się specjalistycznym 

językiem prawniczym. Podczas tworzenia programu kształcenia na kierunku Prawo w 

stosunkach międzynarodowych zorganizowano na Wydziale konsultacje z 

interesariuszami, a także odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów Wydziału Prawa i 

Administracji. Ich celem było konsultacja planu i efektów kształcenia kierunku prawo w 

stosunkach międzynarodowych oraz dopasowanie celów kształcenia do potrzeb rynku 

pracy.  

 

 

 

 

1.5.Stosowane metody kształcenia 

 

Dobór metod nauczania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych zajęć oraz indywidualnego 

wyboru poszczególnych nauczycieli akademickich. Formy kształcenia złożone są z 

różnorodnych elementów równoważących proces kształcenia i należą do nich:  

− wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, 

− prowadzenie kształcenia w grupach, jak i w toku indywidualnym, 

− przygotowanie i wykorzystanie prezentacji zarówno przez wykładowców, jak 

również przez studentów, 



− prowadzenie problemowych i ukierunkowanych dyskusji, 

− realizacja zadań problemowych przy wykorzystaniu różnorodnych studiów 

przypadku, 

− analiza dokumentów źródłowych, książek i innych opracowań. 

Połączenie powyższych metod pozwala studentom sprawnie i efektywnie rozwijać wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne. Studenci nabywają ponadto umiejętność prezentacji 

zadanego tematu, podnoszą swoja zdolność koncentracji i prowadzenia notatek oraz 

zdobywania i analizowania docierających do nich informacji. Wykorzystywanie studium 

przypadku pozwala na symulowanie zjawisk życia codziennego, wzmacnia ich umiejętności 

analityczne, zdolność pracy w grupie i myślenia oryginalnego umożliwiającego 

niekonwencjonalne podejście do napotykanych zagadnień. Ponadto wszystkie wykorzystywane 

formy kształcenia umożliwiają studentom zdobycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji zawartych w kierunkowych efektach kształcenia. 

 

Na studiach student uczy się m.in. przez:  

− mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie; 

− wykorzystywanie drukowanych i innych źródeł informacji; 

− pracę grupową i indywidualną; 

− obserwację, partycypację i refleksję.  

 

Studenci powinni wykorzystywać różnorodne metody nauki, do których zaliczamy:  

− zapoznanie się z literaturą przedmiotu, w tym: dokumenty, książki, artykuły naukowe, 

publicystyka, statystyki i źródła internetowe; 

− wykorzystanie krytycznej analizy źródeł; 

− wykorzystanie ewentualnych studenckich badan własnych lub grupowych 

prowadzonych w ramach danego przedmiotu lub modułu lub w ramach kuł naukowych, 

wykorzystując różnorodne materiały źródłowe; 

− dyskusje w grupie; 

− prezentowanie swoich przemyśleń i ewentualnych badań podczas zajęć, spotkań 

naukowych, debat i konferencji; 

− kontakty z osobami zajmującymi się zagadnieniami poruszanymi w trakcie zajęć, 

między innymi przez wykłady otwarte prowadzone przez te osoby, uczestniczenie w 

debatach, seminariach i innych przedsięwzięciach, w których biorą udział te osoby, 

także przez praktyki studenckie, stypendia, wymianę międzynarodową. 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego 

cyklu kształcenia służą przede wszystkim: 

− sprawdzeniu, czy prowadzone zajęcia spełniają kryteria, założenia i cele programu;  

− wzmacnianiu procesu uczenia się przez studentów; 

− sprawdzeniu, czy student podlega transparentnemu systemowi oceny;  

− realizacji kierunkowych i obszarowych efektów kształcenia.  

 

Formy weryfikacji efektów kształcenia składają się z następujących metod i technik kontroli: 

− przygotowanie eseju, recenzji książki, krótkich raportów, prezentacji, sprawozdań, 

raportów i innych form pisemnych; 

− ustnych i pisemnych odpowiedzi na postawione zadania; 

− ustnych i pisemnych tekstów połówkowych i końcowych; 

− wyników pracy indywidualnej i grupowej; gier strategicznych; 



− udział w seminariach naukowych, spotkaniach katedr, konferencjach organizowanych 

na uczelni – w miarę możliwości; 

− czynnego udziału w zajęciach, przeprowadzanie debat i dyskusje. 

 

2. Efekty kształcenia 
 

Podczas tworzenia programu kształcenia kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych na 

Wydziale Prawa i Administracji opierano się na dyskutowanych efektach  kształcenia na 

zebraniach Komisji do spraw Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji. 

Uwzględniono postulaty z Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni 

Łazarskiego do której dołączyli przedstawiciele prawników stosujących prawo w stosunkach 

międzynarodowych oraz przedstawicielami potencjalnych pracodawców, wyniki 

monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz wzorce międzynarodowe. 

 

3. Program studiów 
 

3.1. Informacje podstawowe 

 

Liczba semestrów 6 semestrów 

Liczba punktów ECTS konieczna 

do uzyskania tytułu licencjata 

180 

Łączna liczbę punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach 

zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

180 

 

 Procentowy udział liczby punktów 

ECTS dla każdej z dyscyplin w 

liczbie punktów ECTS, ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej 

 

 dyscyplina wiodąca - Nauki prawne 74% ECTS, 

-  nauki o polityce i administracji 26% ECTS 

 
Plan kierunku: Prawo w stosunkach międzynarodowych  

Studia stacjonarne  

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: tytuł licencjata  

Studia o profilu ogólnoakademickim  

Grupy zajęć:  

1. Stosunki międzynarodowe i filozofia polityczna – zagadnienia wprowadzające 
  

Efekty kształcenia:  

Wiedza: Student:  
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia z zakresu 
stosunków międzynarodowych oraz metod i teorii 
wyjaśniających złożone zależności między nimi, stanowiące 
podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauki o polityce 



Umiejętności: Student: 
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
stosunków międzynarodowych w celu analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych 
 
potrafi posługiwać się zasadami logicznego myślenia, 
interpretować reguły mające zastosowanie w stosunkach 
międzynarodowych w celu dokonywania prawidłowych 
wyborów i rozwiązań optymalnych i legalnych jednocześnie, 
 
 

Kompetencje społeczne: Student: 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści poprzez samoocenę własnych kompetencji, 
mając świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju 
 
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów 
 

Treści programowe:  1. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
2. Poziomy analizy w stosunkach międzynarodowych 
3. Władza i suwerenność 
4. Wojna w stosunkach międzynarodowych 
5. Teorie stosunków międzynarodowych 
6. Międzynarodowe mechanizmy obrony 
7. Systemy międzynarodowe 
8. Rola prawa w stosunkach międzynarodowych 
9. Ekonomia i handel a stosunki międzynarodowe 
10. Współczesne wyzwania bezpieczeństwa 
11. Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe 
12. Historia stosunków międzynarodowych 
13. Globalizacja a stosunki międzynarodowe 
14. 11 września i jego konsekwencje 
15. Przyszłość stosunków międzynarodowych 
16. Pojęcie filozofii politycznej 
17. Pierwsi filozofowie greccy – Sokrates, sofiści 
18. Platon, Arystoteles 
19. Św. Augustyn, św. Tomasz 
20. Machiavelli 
21. Hobbes, Locke, Rousseau 
22. Marx, Engels 
23. Kant, Mill, Nieztsche 

2. Stosunki międzynarodowe – zagadnienia szczegółowe 
 

Efekty kształcenia:   

Wiedza: Student 



 w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia zakresu 
stosunków międzynarodowych, w tym geopolityki oraz metod 
i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi, 
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauki o 
polityce i administracji, 
 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady 
funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz właściwe 
przepisy prawa regulujące ich funkcjonowanie, 
 

Umiejętności:  
 

Student  
potrafi wykorzystywać wiedzę i prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne w obszarze stosunków międzynarodowych, 
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy 
poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich 
pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy 
tych informacji,  
 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu 
stosunków międzynarodowych w celu analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych  
 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa i nauk 
politycznych (w tym dorobek doktryny oraz orzecznictwo do 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w stosunkach 
międzynarodowych 
 
potrafi samodzielnie wykonywać zadania i planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie, 
 

Kompetencje społeczne: 
 

Student  
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów  
 

Treści programowe:  
 

1. Definicja geopolityki oraz koncepcje polityczne  
2. Główne teorie z zakresu geopolityki oraz ideologie 

polityczne, kultura polityczna, legitymizacja  
3. Historia geopolityki i historia państwa  
4. Kultura polityczna w kontekście geopolitycznym  
5. Unia Europejska jako podmiot geopolityczny. Europa 

śródziemnomorska a Maghreb 
6. Konstytucja, prawo a kodeksy geopolityczne w USA 
7. Władze ustawodawcze a polityczne władze 

wykonawcze  
8. Geopolityka chińska i rosyjska  
9. Partie, ruchy społeczne i ich wpływ na geopolitykę.  
10. Geopolityka Europy Środkowej i Wschodniej oraz 

wyzwania dla UE 
11. Geneza powstania organizacji międzynarodowych  



12. Typologia organizacji międzynarodowych 
13. Funkcje i role organizacji międzynarodowych  
14. ONZ i interakcje między państwami, organizacjami 

rządowymi i pozarządowymi 
15. Transnarodowe/ multinarodowe korporacje   
16. Modele międzynarodowej ekonomii politycznej  
17. Polityka handlowa  
18. Kursy wymiany 
19. Ewolucja światowej gospodarki 
20. Problemy globalizacji a międzynarodowa ekonomia 

polityczna  
21. Współczesna kapitalistyczna gospodarka światowa 
22. Adam Smith i ordoliberalizm  
23. Szkoła fryburska  
24. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej 
25. Historia i ewolucja koncepcji polityki zagranicznej  
26. Teoretyczne aspekty polityki zagranicznej  
27. Procesy decyzyjne w polityce zagranicznej  
28. Polityka zagraniczna a integracja regionalna  
29. Opinia publiczna, media, lobbying a polityka 

zagraniczna  
30. Narzędzia polityki zagranicznej  

 

3. Prawo europejskie  
 

Efekty kształcenia:   

Wiedza: 
 

Student 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia z zakresu 
nauk prawnych w tym prawa międzynarodowego i 
europejskiego oraz z zakresu stosunków międzynarodowych 
oraz metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między 
nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk 
prawnych i nauki o polityce i administracji 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady prawa 
krajowego i międzynarodowego i europejskiego oraz metody i 
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,     
 
zna i rozumie źródła prawa oraz elementarne zasady i reguły 
wykładni prawa i wnioskowań prawniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem źródeł prawa stosowanego w  stosunkach 
międzynarodowych, 
 

Umiejętności:  
 

Student 
potrafi wykorzystywać wiedzę i prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne w obszarze prawa i stosunków 
międzynarodowych, formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy poprzez właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji,  
 



potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa i stosunków międzynarodowych w celu 
analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych, 
 
potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem z użyciem 
prawniczej terminologii, 
 

Kompetencje społeczne: 
 

Student 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści poprzez samoocenę własnych kompetencji, 
mając świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju, 
 

Treści programowe:  
 

1. Historia instytucji UE 
2. Charakter prawny UE. Kompetencje UE. Zasady ogólne 

UE  
3. Obywatelstwo UE 
4. Zasady systemu instytucjonalnego UE  
5. Instytucje UE – skład, zasady funkcjonowania, 

kompetencje  
6. Trybunał Sprawiedliwości i system ochrony prawnej UE  
7. Instytucje WPZiB  
8. Źródła prawa UE  
9. Stanowienie prawa UE  
10. Modele integracji gospodarczej i zasady prawa 

materialnego UE 
11. Pojęcie wspólnego rynku, rynku wewnętrznego UE  
12. Swoboda przepływu towarów 
13. Swoboda przepływu osób – swoboda pracowników, 

swoboda przedsiębiorczości 
14. Swoboda świadczenia usług 
15. Swoboda przepływu kapitału i płatności  
16. Prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego – 

rola unijnego prawa konkurencji 
17. Ewolucja międzynarodowego systemu ochrony praw 

człowieka  
18. Generacje praw człowieka  
19. ONZ  i jej instrumenty ochrona praw człowieka – 

system uniwersalny  
20. Rada Europy – system regionalny ochrony praw 

człowieka  
21. Europejska Konwencja Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności  
22. Europejski Trybunał Praw Człowieka  
23. Unia Europejska a ochrona praw człowieka  
24. Ochrona praw podstawowych jako ogólna zasada 

prawa unijnego  
25. Karta Praw Podstawowych UE  
26. Przystąpienie UE do EKPCz    



 

4. Wstęp do prawoznawstwa (prawo krajowe, międzynarodowe, komparatystyka 
prawnicza) 

Efekty kształcenia:  
 

 

Wiedza: 
 

Student 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady prawa 
krajowego i międzynarodowego i europejskiego oraz metody i 
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi 
 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady ogólne prawa 
międzynarodowego publicznego i prywatnego z 
uwzględnieniem poszczególnych dziedzin tych gałęzi prawa a 
także metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 
nimi 
 
zna i rozumie źródła prawa oraz elementarne zasady i reguły 
wykładni prawa i wnioskowań prawniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem źródeł prawa stosowanego w  stosunkach 
międzynarodowych 
 

Umiejętności: 
 

Student 
potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem z użyciem 
prawniczej terminologii 

 
potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę na temat systemów 
normatywny oraz konkretnych norm i reguł prawnych (w tym 
zasad wykładni), reguł zawodowych i moralnych w celu 
rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu prawa i stosunków 
międzynarodowych 
 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa (w tym 
dorobek doktryny oraz orzecznictwo do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w stosunkach 
międzynarodowych 
 
potrafi posługiwać się zasadami logicznego myślenia, 
interpretować reguły mające zastosowanie w stosunkach 
międzynarodowych w celu dokonywania prawidłowych 
wyborów i rozwiązań optymalnych i legalnych jednocześnie 
 

Kompetencje społeczne: 
 

Student 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści poprzez samoocenę własnych kompetencji, 
mając świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju 
 
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 



ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów 

Treści programowe:  
 

1. Wprowadzenie do prawoznawstwa. Rozwój prawa od 
czasów antycznych do współczesnych 

2. Prawo kontynentalne a prawo systemu common law. 
Prawo publiczne a prawo prywatne. Prawo naturalne a 
pozytywizm prawniczy  

3. Źródła prawa i ich hierarchia 
4. Podmioty prawa 
5. Prawo administracyjne a prawo cywilne 
6. Charakterystyka postępowania cywilnego i 

postępowania karnego w polskim systemie prawnym 
7. Historia prawa międzynarodowego publicznego. 

Prawo międzynarodowe publiczne współcześnie 
8. Źródła prawa międzynarodowego publicznego  
9. Uznanie w prawie międzynarodowym. Suwerenność 

terytorialna 
10. Jurysdykcja międzynarodowa. Immunitety 

jurysdykcyjne. Stosunki dyplomatyczne i konsularna 
11. Odpowiedzialność państwa 
12. Międzynarodowe rozstrzyganie sporów 
13. Organizacja międzynarodowe – Karta NZ 
14. Prawa człowieka i prawo humanitarne 
15. Prawo UE 
16. Międzynarodowe prawo prywatne 
17. Międzynarodowe prawo karne – zagadnienia ogólne  
18. Odpowiedzialność karna za zbrodnie międzynarodowe 
19. Instytucje międzynarodowego prawa karnego  
20. Przestępczość międzynarodowa 
21. Komparatystyka prawnicza – geneza, założenia 

teoretyczne, funkcje  
22. Przedmiot komparatystyki prawniczej 
23. Metody komparatystyki prawniczej 
24. Porównanie głównych kultur prawnych  
25. Komparatystyka edukacji prawniczej oraz zawodów 

prawniczych  
26. Unifikacja prawa 

 

5. Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego  
 

Efekty kształcenia:  
 

 

Wiedza: 
 

Student 
zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
 
 w zaawansowanym stopniu zna i rozumie uregulowane 
prawem relacje między strukturami społecznymi i 



gospodarczymi oraz instytucjami życia społecznego, zwłaszcza 
gospodarczego w skali krajowej i międzynarodowej oraz 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi 

 

Umiejętności: 
 

Student 
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa i stosunków międzynarodowych w celu 
analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych  
potrafi pozyskiwać i wykorzystywać dane niezbędne do 
analizowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych 
 
potrafi analizować możliwe rozwiązania konkretnych 
problemów prawnych oraz proponuje rozstrzygnięcia zgodne z 
prawem 
 
potrafi przygotować projekty pism i sporządzać w języku obcym 
umowy i pisma  procesowe, analizy ekonomiczno-finansowe i 
inne pisma stosowane w stosunkach międzynarodowych z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 
 
potrafi rozwiązywać problemy i planować i organizować pracę 
indywidualną oraz w zespole , a także współdziałać z innymi 
osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze 
interdyscyplinarnym) 

 

Kompetencje społeczne: 
 

Student 
jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących 
różne zadania w szczególności w działalności na rzecz 
środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu 
publicznego 
 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w 
tym przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od 
innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu,   
 

Treści programowe:  
 

1. Wprowadzenie do międzynarodowego obrotu 
handlowego i międzynarodowego prawa handlowego 

2. Harmonizacja prawa dot. międzynarodowych 
transakcji handlowych 

3. Międzynarodowa sprzedaż towarów w regulacjach 
prawnych 

4. Międzynarodowe umowy handlowe 
5. Płatności w międzynarodowych transakcjach 

handlowych  
6. Upadłość transgraniczna  
7. Zagadnienia prawa własności intelektualnej w 

międzynarodowym obrocie handlowym  
8. Rozstrzyganie międzynarodowych sporów handlowych  
9. Określenie prawa właściwego w międzynarodowych 

sporach handlowych  



10. Międzynarodowe korporacje i ich otoczenie prawne  
11. Zasady ładu korporacyjnego  
12. Korporacyjna struktura organizacyjna 
13. Rola i zadania rad nadzorczych 
14. Odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu  
15. Unifikacja zarządzania korporacjami mimo różnic 

systemów prawnych  
16. Zarządzanie zagadnieniami prawnymi w 

międzynarodowych korporacjach  
17. Globalizacja systemów prawnych i jej wpływ na 

działalność korporacji międzynarodowych 
18. Rola regulatorów i organów nadzoru  

 

6. Języki obce 
 

Efekty kształcenia:  
 

 

Wiedza: 
 

Student 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia z zakresu 
nauk prawnych w tym prawa międzynarodowego i 
europejskiego oraz z zakresu stosunków międzynarodowych 
oraz metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między 
nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk 
prawnych i nauki o polityce i administracji 
 
zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego,    
 

Umiejętności: 
 

Student 
potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem z użyciem 
prawniczej terminologii 
 
potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę podczas udziału w 
debacie z użyciem specjalistycznej terminologii, posługując się 
językiem obcym na poziomie B2Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
 
potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku angielskim i 
wybranym języku obcym dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych i różnych źródeł 
 

Kompetencje społeczne:  
 

Student 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści poprzez samoocenę własnych kompetencji, 
mając świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 



dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju 
 
jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących 
różne zadania w szczególności w działalności na rzecz 
środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu 
publicznego 

Treści programowe:  
 

1. Słownictwo, gramatyka języka angielskiego z zakresu 
prawa i stosunków międzynarodowych 

2. Słownictwo, gramatyka wybranych języków obcych 
(niemiecki, francuski)  

3. Zasady przygotowania pisemnych prac w języku 
angielskim i wybranych językach obcych  

4. Struktura eseju  
5. Zasady pisania prac akademickich w języku angielskim  
6. Zasady dotyczące wykorzystania źródeł, cytowanie, 

parafraza.  
7. Problem plagiatu i kwestia poszanowania praw 

własności intelektualnej 
 

7. Seminarium dyplomowe 
 

Efekty kształcenia:    

Wiedza: Student 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie pojęcia z zakresu 
nauk prawnych w tym prawa międzynarodowego i 
europejskiego oraz z zakresu stosunków międzynarodowych 
oraz metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między 
nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk 
prawnych i nauki o polityce i administracji 
 
zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
 
zna i rozumie źródła prawa oraz elementarne zasady i reguły 
wykładni prawa i wnioskowań prawniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem źródeł prawa stosowanego w  stosunkach 
międzynarodowych 
 

Umiejętności: 
 

Student 
potrafi wykorzystywać wiedzę i prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne w obszarze prawa i stosunków 
międzynarodowych, formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy poprzez właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji 
 



potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa (w tym 
dorobek doktryny oraz orzecznictwo do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w stosunkach 
międzynarodowych 
 
potrafi rozwiązywać problemy i planować i organizować pracę 
indywidualną oraz w zespole , a także współdziałać z innymi 
osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze 
interdyscyplinarnym) 
 
potrafi samodzielnie wykonywać zadania i planować i 
realizować własne uczenie się przez całe życie, 
 

Kompetencje społeczne: 
 

Student 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści poprzez samoocenę własnych kompetencji, 
mając świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju 
 
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów 
 

Treści programowe:  
 

1. Metodologia pisania pracy dyplomowej – zagadnienia 
ogólne  

2. Wybór tematu  
3. Teza badawcza 
4. Struktura pracy  
5. Zasady warsztatu naukowego 
6. Gromadzenie źródeł  
7. Metody badawcze wykorzystywane w naukach 

prawnych i naukach politycznych 
8. Problem plagiatu i poszanowania prawa autorskiego 

 

8. Przedmioty prawnicze do wyboru 
 

Efekty kształcenia:  
 

 

Wiedza: 
 

Student 
zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie uregulowane 
prawem relacje między strukturami społecznymi i 
gospodarczymi oraz instytucjami życia społecznego, zwłaszcza 



gospodarczego w skali krajowej i międzynarodowej oraz 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi 
 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady ogólne prawa 
międzynarodowego publicznego i prywatnego z 
uwzględnieniem poszczególnych dziedzin tych gałęzi prawa a 
także metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między 
nimi 
 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie międzynarodowe 
prawo dyplomatyczne i konsularne oraz ich pływ na 
funkcjonowania współczesnej dyplomacji międzynarodowej, 
 

Umiejętności: 
 

Student 
potrafi wykorzystywać wiedzę i prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne w obszarze prawa i stosunków 
międzynarodowych, formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy poprzez właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji 
 
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa i stosunków międzynarodowych w celu 
analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych, 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa (w tym 
dorobek doktryny oraz orzecznictwo do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w stosunkach 
międzynarodowych 
 

Kompetencje społeczne: 
 

Student 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści poprzez samoocenę własnych kompetencji, 
mając świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju 
 
jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
społecznych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej uwzględniając aspekty prawne i wynikające ze 
stosunków międzynarodowych 
 

8.1. Prawo amerykańskie  
 

Treści programowe:  
 

1. Amerykański system prawny – wprowadzenie  
2. Amerykański system common law  - specyfika 
3. Źródła prawa amerykańskiego  
4. Ustrój federalny USA 
5. Amerykański system sądownictwa  
6. Amerykańskie prawo konstytucyjne – Konstytucja USA, 

poprawki 



7. Sąd Najwyższy USA i jego rola w interpretowaniu praw 
podstawowych 

 

8.2. Prawo UE – polityki 
 

Treści programowe: 
 

1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE – 
zagadnienia ogólne  

2. System instytucjonalny WPZiB  
3. Mechanizmy WPZiB  
4. Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE – 

zagadnienia ogólne  
5. Polityka dotycząca kontroli granicznej, azylu i imigracji  
6. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych 
7. Współpraca sądowa w sprawach karnych  
8. Współpraca policyjna UE 
9. Międzynarodowe i unijne prawo uchodźcze 

8.3. Prawo gospodarcze w kontekście międzynarodowym 
 

Treści programowe:  
 

1. Zarządzanie ryzykiem prawnym przedsiębiorstw i 
korporacji – zagadnienia wprowadzające 

2. Compliance  - normy compliance i mechanizmy prawne  
3. Rodzaje ryzyk w działalności gospodarczej korporacji 

międzynarodowych 
4. Ryzyka prawne w kontekście ryzyk operacyjnych 
5. Międzynarodowe prawo gospodarcze – zasady ogólne  
6. WTO -rola, struktura i funkcje  
7. Międzynarodowy handel towarami – GATT, GATS, TRPIS 
8. Prawo inwestycji międzynarodowych  
9. Międzynarodowe prawo monetarne i finansowe 
10. Polskie i unijne regulacje zamówienia publiczne  
11. Zasady systemu zamówień publicznych  
12. Tryby udzielania zamówień publicznych  
13. Kryteria wyboru oferty  
14. Umowy w zamówieniach publicznych  
15. Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych 
16. Arbitraż międzynarodowy a arbitraż krajowy 
17. Rodzaje arbitrażu międzynarodowego  
18. Klauzule arbitrażowe oraz umowa o arbitraż  
19. Rodzaje postępowań arbitrażowych  
20. Kompromis  
21. Ustanowienie składu orzekającego w sporach 

arbitrażowych  
22. Jurysdykcja i kompetencje składu orzekającego 
23. Przebieg postępowania arbitrażowego  
24. Wyrok (uznanie, wykonanie, skarga o unieważnienie)  
 

8.4. Konstytucyjno-prawne aspekty stosunków międzynarodowych 
 

Treści programowe: 
 

1. Problem poszanowania praw człowieka w krajach byłego 
Związku Radzieckiego 

2. Prawa obywatelskie w Rosji po 1991 r. 



3. Prawa człowieka w krajach nadbałtyckich 
4. Prawa człowieka na Białorusi, Ukrainie i Mołdawii  
5. Prawa człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  
6. Działalność organizacji pozarządowych w obszarze ochrony 

praw człowieka 
7. Współczesne wyzwania nowoczesnych demokracji  
8. Modele demokracji – partycypacja, model agregacyjny, 

deliberatywny  
9. Obywatele i ich prawa w nowoczesnych systemach 

demokratycznych  
10. Tożsamość narodowa a tożsamość konstytucyjna państw 

członkowskich UE 
11. Poszanowanie praworządności w UE i mechanizmy kontroli 
 

8.5. Prawo międzynarodowe – zagadnienia szczegółowe 
 

Treści programowe: 
 

1. Źródła prawa i kodyfikacja prawa dyplomatycznego  
2. Źródła prawa i kodyfikacja prawa konsularnego  
3. Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach 

międzynarodowych  
4. Ustanawianie stosunków dyplomatycznych i konsularnych  
5. Prawo legacji i prawo konsulatu 
6. Funkcje dyplomatyczne i funkcje konsularne (początek i 

koniec pełnienia funkcji) 
7. Rodzaje, klasy, rangi, tytuły szefów i członków misji 

dyplomatycznych i konsularnych 
8. Urzędy konsularne – status, kategorie, klasy 
9. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne 
10. Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 

– zagadnienia podstawowe 
11. Źródła prawa międzynarodowego dot. walki z terroryzmem 
12. Ochrona praw człowieka a terroryzm  
13. Globalna strategia zwalczania terroryzmu  
14. Organizacje międzynarodowe zaangażowane w zwalczanie 

terroryzmu 

9. Przedmioty do wyboru z zakresu stosunków międzynarodowych - wyzwania 
współczesnych stosunków międzynarodowych 

 

Efekty kształcenia:  
 

 

Wiedza: 
 

Student 
zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
    
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie uregulowane 
prawem relacje między strukturami społecznymi i 
gospodarczymi oraz instytucjami życia społecznego, zwłaszcza 



gospodarczego w skali krajowej i międzynarodowej oraz 
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi 
 
w zaawansowanym stopniu zna i rozumie międzynarodowe 
prawo dyplomatyczne i konsularne oraz ich pływ na 
funkcjonowania współczesnej dyplomacji międzynarodowej 
 

Umiejętności:  
 

Student 
potrafi wykorzystywać wiedzę i prawidłowo interpretować 
zjawiska społeczne w obszarze prawa i stosunków 
międzynarodowych, formułować i rozwiązywać złożone i 
nietypowe problemy poprzez właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej 
analizy i syntezy tych informacji 
 
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa i stosunków międzynarodowych w celu 
analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych 
 
potrafi posługiwać się zasadami logicznego myślenia, 
interpretować przepisy prawa oraz reguły mające 
zastosowanie w stosunkach międzynarodowych w celu 
dokonywania prawidłowych wyborów i rozwiązań 
optymalnych i legalnych jednocześnie, 
 

Kompetencje społeczne 
 

Student 
jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących 
różne zadania w szczególności w działalności na rzecz 
środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu 
publicznego 
 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w 
tym przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od 
innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu 
 
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów, 
 

Treści programowe: 
 

1. Globalizacja – ewolucja procesu do czasów 
współczesnych  

2. Terroryzm międzynarodowy 
3. Konflikty zbrojne  
4. Ruchy migracyjne  
5. Konsumpcjonizm a tożsamość  
6. Populizm, nacjonalizm, post-prawda 
7. Massmedia w systemach demokratycznych i 

systemach autorytarnych  
8. Swoboda wypowiedzi – media i polityka  



9. Europejski i amerykańskie standardy swobody 
wypowiedzi 

10. Etyka mediów  
11. Prawda w mediach  
12. Retoryka, propaganda, interpertacja  
13. Nowe media a polityka  
14. Dyplomacja w stosunkach międzynarodowych  
15. Koncepcja służby zagranicznej  
16. Polityka zagraniczna państw a dyplomacja  
17. Mechanizmy i instrumenty w dyplomacji  
18. Protokół dyplomatyczny 
19. Azja Wschodnia – kultura, prawo, polityka 
20. Sfera publiczna a rola dziennikarzy  
21. Konsumpcjonizm  
22. Zarządzanie ludźmi – dyscyplinowanie, nowoczesne 

technologie 
23. Wolność a bezpieczeństwo  

 

  

 

3.4 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk  

 

Program studiów nie przewiduje praktyk 

 

 

3.5 Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) 

 

Warunki ukończenia studiów pierwszego stopnia zostały określone w regulaminie studiów 

Uczelni Łazarskiego uchwalonym w dniu 18 kwietnia 2019 r. oraz w Procedurach 

dyplomowania w Uczelni Łazarskiego wprowadzonych zarządzeniem Nr 22/2018 Rektora z 

dnia 2 listopada 2018 r.  

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla określonego kierunku studiów, 

poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów 

kształcenia. 

 

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo w stosunkach międzynarodowych 

jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia 

egzaminu. 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:  

1) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie nie mniej 

niż 180 punktów zaliczeniowych ECTS;  

2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej;  

3) zaliczenie objętych programem studiów studenckich praktyk zawodowych (jeżeli są 

wymagane);  

4) złożenie w dziekanacie karty obiegowej. 

 

Seminarium licencjackie jest realizowane we współpracy wybranego przez studenta, spośród 

zaproponowanych przez Dziekana Wydziału, promotora oraz studenta. Promotorem może być 



nauczyciel akademicki z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego, ewentualnie 

upoważniona przez Radę Wydziału osoba ze stopniem naukowym doktora. Lista promotorów 

do wyboru przekazywana jest studentom do wiadomości nie później niż na trzy tygodnie przed 

zakończeniem zajęć w roku akademickim poprzedzającym rok w którym pisana będzie praca 

dyplomowa. Temat pracy licencjackiej ustalany jest w porozumieniu z promotorem. Promotor 

dba o zindydualizowanie i niepowtarzalność podjętego w pracy licencjackiej tematu. 

Kierownik odpowiedniej katedry odpowiada za niedublowanie się tematów prac 

dyplomowych. Praca dyplomowa winna być realizowana przez dyplomanta systematycznie i 

pod opieką promotora pracy, którego obowiązkiem jest weryfikowanie samodzielności 

wykonania i oryginalności otrzymanych wyników. Do promotora należy regularna okresowa 

kontrola postępów. Niedopuszczalne jest zaliczenie seminarium licencjackiego w ostatnim 

semestrze jego realizacji, jeśli praca nie została ukończona. Promotor zalicza seminarium 

wystawiając ocenę zgodnie ze skalą ocen zawartą w Regulaminie Studiów 

Niezłożenie w terminie pracy licencjackiej lub egzaminu licencjackiego jest przesłanką 

skreślenia z listy studentów. 

 

Egzamin licencjacki odbywa się przed powołaną przez Dziekana Wydziału komisją w terminie 

wyznaczonym przez Dziekana. 

 

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

1) w roli przewodniczącego: dziekan albo prodziekan albo kierownik katedry albo nauczyciel 

akademicki wydziału z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora 

habilitowanego, zgodnie z decyzją pisemną dziekana przekazaną kierownikowi dziekanatu; 

2) promotor ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora 

ewentualnie doktor w przypadku upoważnienia do prowadzenia seminarium udzielonego 

przez Radę Wydziału; 

3) recenzent lub w przypadku nieobecności recenzenta wyznaczony członek komisji. 

Wyznacza się osoby z tytułem naukowym profesora, ze stopniem doktora habilitowanego lub 

doktora. 

 

Egzamin dyplomowy ma postać ustną. Każda z odpowiedzi podlega odrębnej ocenie 

wpisywanej do protokołu egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji egzaminacyjnej mają 

prawo zadawać dodatkowe pytania zmierzające do uzupełnienia przez studenta wypowiedzi, 

jej pogłębienia lub wyjaśnienia określonej kwestii jeśli będzie tego wymagała sytuacja. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zapisuje treści zadawanych pytań w protokole 

egzaminu dyplomowego, on też odpowiada za prawidłowe i rzetelne wypełnienie całości 

protokołu egzaminu dyplomowego. Komisja egzaminacyjna wystawia w protokole egzaminu 

dyplomowego oceny z odpowiedzi na pytania, a następnie wylicza średnią poszczególnych 

ocen z odpowiedzi. 

Komisja egzaminacyjna wystawia łączną ocenę za pracę stanowiącą średnią z oceny promotora 

oraz recenzji oraz wylicza ostateczny wynik studiów według algorytmu zawartego 

w Regulaminie Studiów. 

 

Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego egzaminu dyplomowego. 

 

Ostateczny wynik studiów wylicza się jako sumę: 0,6 średniej ocen z okresu studiów, 0,2 oceny 

pracy dyplomowej, 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. W dyplomie ukończenia studiów 

wyższych wpisuje się słownie ostateczny wynik studiów wyrównany według następującej 

zasady: 3.0 do 3.25 dostateczny; powyżej 3.25 do 3.75 -dostateczny plus; powyżej 3.75 do 4.25 

dobry; powyżej 4.25 do 4.50 dobry plus; powyżej 4.5 bardzo dobry.  



 

Na wniosek studenta egzamin licencjacki może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy 

złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego 

podejmuje Dziekan Wydziału. Uczestnicy egzaminu otwartego nie będący członkami komisji 

egzaminacyjnej nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części 

niejawnej oceniającej egzamin.  

 

Każda praca licencjacka sprawdzana jest pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich. 

 

4. Inne informacje 
 

4.1 Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych 

 

Opracowany program kształcenia na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych został 

skonfrontowany w wyniku analizy programów nauczania na innych uczelniach zagranicznych, 

a także na uczelniach w Polsce.  Na tej podstawie można stwierdzić, iż pogram kształcenia na 

kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych wykazuje zbieżność z programami uczelni 

zagranicznych i jest zgodny z ogólnie występującymi trendami kształcenia w tej dziedzinie 

wiedzy na arenie międzynarodowej. 

 

Projekt studiów na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych został opracowany w 

wyniku konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Inspiracje czerpane były 

zarówno przy ustalaniu zbioru efektów kształcenia, które powinny być osiągnięte, jak i przy 

tworzeniu listy przedmiotów, które posłużą do osiągnięcia założonych efektów.  

 

4.3 Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi 
 

Podczas tworzenia programu kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji prowadzono 

konsultacje z podczas spotkania Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji.  

 

Na spotkaniu tym dokonano analizy planu studiów i efektów kształcenia, przedstawiono 

założenia nowego programu, oraz oczekiwania i wymagania stawiane absolwentom 

ubiegającym się o pracę po ukończeniu kierunku prawo w stosunkach międzynarodowych. W 

szczególności podkreślano jak ważne są następujące cechy absolwenta: umiejętność pracy 

zespołowej, znajomość różnych metod metodyki pracy, umiejętność logicznego myślenia. 

Wyniki konsultacji zostały uwzględnione w programie kształcenia. 

 

5. Podstawa prawna 
 

Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1668) 

Ustawa z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2153) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 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) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) 



Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) 
 

6. Zakres spełnienia warunków dotyczących bazy dydaktycznej i 

biblioteki 
 

Wydział Prawa i Administracji dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację 

celów kształcenia, w tym zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych, laboratoriów i 

pracowni. Wydział Prawa i Administracji zapewnia również dostęp do biblioteki wyposażonej 

w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów 

Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Studenci kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych korzystają ze wszystkich obiektów 

Uczelni, która jest właścicielem kampusu położonego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 

43. Kampus Uczelni Łazarskiego, jako jedyny wśród prywatnych uczelni w Polsce, został w 

całości wybudowany na potrzeby uczelni wyższej. Budowa trwała od 1996 do 2002 roku. 

Powierzchnia zabudowy wynosi 6 934,4 m2, całkowita – 19 988,2, kubatura 79 307,7 m2. 

Budynek Uczelni został zaprojektowany i zrealizowany w sposób funkcjonalny, zapewniający 

studentom, pracownikom oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, przystosowane są podjazdy, windy, toalety, specjalne miejsca w aulach i salach, 

wydzielone miejsca parkingowe. Niepełnosprawni mają możliwość indywidualnego toku 

studiów, otrzymania stypendium specjalnego i zniżki w czesnym. Dodatkowo, dla osób ze 

szczególnym stopniem niepełnosprawności (problemy ze wzrokiem, trudności w wysławianiu 

się), dziekani stwarzają specjalne warunki egzaminowania. 

Uczelnia dysponuje następującą powierzchnią dydaktyczną: 

sale m² ilość pomieszczeń ilość miejsc  

aula 36 107,2 1 116 

aula 38 279,0 1 240 

aula 58 355,0 1 430 

aula 106 130,8 1 150 

aula 118 126,8 1 144 

aula 130 122,3 1 112 

sale wykładowe ogółem 2503,7 46   

w tym: sale poniżej 40 m²   15 około 30-34 

w tym: sale pomiędzy 40-60 m²   24 około 30-60 

w tym: sale powyżej 60 m²   7 około 46-84 

sale komputerowe 200,3 5   

sale konferencyjne 97,30 3   

biblioteka z czytelnią 522,2 2   

 

Studenci Wydziału Prawa i Administracji korzystają z zasobów Biblioteki Uczelni 

Łazarskiego. Biblioteka posiada 90 stanowisk czytelniczych, 20 komputerowe ze stałym 

dostępem do Internetu. Na terenie biblioteki jest Internet bezprzewodowy (WiFi).  



 Zbiór biblioteki zawiera około 80 tys. pozycji: 76 tys. woluminów książek, 3,5 tys. woluminów 

czasopism naukowych i 125 tytułów czasopism bieżących oraz zbiory audiowizualne na CD 

ROM.  
 Biblioteka posiada licencjonowany dostęp online do światowych baz danych dotyczących nauk 

ekonomicznych i społecznych, a także do 5500 tytułów specjalistycznych czasopism 

elektronicznych oraz około 70 tys. elektronicznych książek i pełnotekstowych referatów 

konferencyjnych. Istnieje również dostęp online do polskich baz danych tworzonych we 

współpracy z innymi bibliotekami. 

Studenci Wydziału Prawa i Administracji maja również dostęp do takich baz i programów 

prawniczych jak: Legalis System Informacji Prawnej, Infor Lex Ekspert Kompendium, Lex 

Omega, Lex Polonica Serwis Prawniczy Lexis Nexis. 

 

7. Zakres spełnienia warunków dotyczących wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia 

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale opisuje i określa Uchwała 

Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia i 

wdrożenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uczelni Łazarskiego. 

 

 

8. Zakres spełnienia warunków dotyczących prowadzenia badań 

naukowych 

 
Wydział Prawa i Administracji prowadzi udokumentowaną działalność naukowobadawczą w 

obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia na kierunku Prawo w stosunkach 

międzynrodowych. W Biurze Dziekana w formie elektronicznej oraz papierowej prowadzone 

są między innymi bazy : 

I. Informacje dotyczące badań naukowych i publikacji naukowych realizowanych na Wydziale 

Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

II. Koła naukowe. Rejestr kół prowadzony jest od 2009 r. przez Kierownika Rektoratu. Co roku 

liczba kół naukowych wzrasta. Obecnie jest zarejestrowanych 16 kół. 

III. Działalność organizacyjna na rzecz Uczelni. Nauczyciele akademiccy od roku 

akademickiego 2012/2013 na podstawie Zarządzenia Nr 6/2012 Rektor Uczelni Łazarskiego z 

dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie oceny nauczycieli akademickich są zobowiązani do 

składania sprawozdań swojej działalności za okres: od 15 maja poprzedniego roku 

akademickiego do 15 danego roku akademickiego.  

IV. Plany Naukowe, Sprawozdania Naukowe Katedr. Kierownicy Katedr na początku  

rozpoczynającego się roku akademickiego co rocznie przysyłają plany naukowe. Władze 

Wydziału rekomendują, aby od roku akademickiego 2013/2014 plany oraz sprawozdania 

naukowe były sporządzane za rok kalendarzowy.  

V. Konferencje naukowe. Od października 2012 r. prowadzona jest baza Planowane 

Konferencje, natomiast w bazie Informacje dotyczące badań naukowych i publikacji 

naukowych realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w latach 

2009 – 2012 znajdują się dane o konferencjach organizowanych od roku 2009. 

 

Zespoły badawcze są tworzone przy realizacji grantów. Rok 2008 był pierwszym 

rokiem realizacji dużego grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 



przyznanego Uczelnie Łazarskiego (Dec. Nr 0422/B/H03/2008/35), zatytułowanego 

„Konstytucyjna koncepcja mandatu przedstawicielskiego i jej współczesne uwarunkowania – 

między teorią, prawem i praktyką”. Realizatorem grantu była Katedra Prawa Konstytucyjnego, 

kierownikiem grantu – prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz. Grant został w konkursie oceniony 

jako wyróżniający się i uzyskał finansowanie w wys. 320 tys. na trzy lata. Wykonawcą grantu 

był zespół, którego trzonem są pracownicy i współpracownicy Katedry, ale także osoby z 

innych ośrodków zapraszane do wykonania określonych zadań, do wspólnych badań, dyskusji 

i publikacji. Pozwoliło to nawiązać współpracę naukowo-badawczą z szerszym środowiskiem 

i w zakresie ww. problematyki przyjąć rolę inspiratora i koordynatora badań. Warto dodać, że 

był to jeden z pierwszych grantów uzyskanych przez uczelnie niepubliczne.  

 

W roku 2010 rozpoczął się projekt „Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji 

w obszarze kosztów, transportu, gospodarowania nieruchomościami”, w którym uczelnia 

Łazarskiego byłaliderem konsorcjum badawczego. Kierował nim prof. dr hab. Grzegorz 

Rydlewski.  

W roku 2011 rozpoczął się projekt habilitacyjny „Odpowiedzialność cywilna za szkody 

spowodowane na ziemi przez ruch statku powietrznego” (umowa z NCN Nr 

3327/B/H03/2011/40) – w ramach 40-tego konkursu na projekty badawcze (własne, doktorskie, 

habilitacyjne) MNiSW. Kierownikiem  projektu była dr hab. Anna Konert. Celem badań 

przewidzianych w projekcie było przeprowadzenie analizy powstałych i powstających 

projektów rozwiązań problemów dotyczących odpowiedzialności za szkody spowodowane 

przez statki powietrzne na ziemi, a zwłaszcza w przypadku opanowania ich przez terrorystów.  

Na Wydziale Prawa i Administracji prowadzono również badania dt. następujących tematów: 

Praktyka sądowa w zakresie ustalania kontaktów rodziców z dzieckiem (kierownik – Dr Irena 

Kleniewska, Umowy w obrocie gospodarczym (kierownik –), System prawa policyjnego 

(kierownik - Sławik Karol). Warto też wspomnieć, że wielu pracowników Uczelni 

uczestniczyło lub uczestniczy – jako wykonawcy a nawet kierownicy – w grantach 

firmowanych przez inne placówki naukowe (m.in. Instytuty PAN).  Wydział Prawa i 

Administracji został włączony do grantu przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki w 

Hiszpanii dla: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA - koordynator projektu  

w ramach Programu Rozwoju Doskonalenia Badań Naukowo-Technicznych.  Tytuł projektu: 

Transport jako motor rozwoju gospodarczego. W projekcie brało  udział 11 podmiotów, w tym 

9 z Hiszpanii, 1 z Francji i 1 z Polski. Okres realizacji projektu 2014 – 2015.  

 

Od roku 2012 badania naukowe  na Wydziale Prawa i Administracji są prowadzone ze 

środków finansowych MNiSW przyznanych na działalność statutową, a od 2019 r. w ramach 

subwencji ogólnej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.   

W roku 2016 prowadzone były następujące projekty badawcze finansowane ze środków 

na działalność statutową:  

1. Dr Janusz Cabaj - Konsekwencje podatkowe skorzystania z wybranych instytucji 

prawa spólek handlowych. 

2. Dr Irena Kleniewska - Ochrona praw majątkowych najbliższych członków rodziny 

spadkodawcy w prawie spadkowym. 

3. Prof. dr hab. Jacek Kosonoga - Składy sądu w sprawach karnych po nowelizacji z 

dnia 27 września 2013 r. 

4. Prof. dr hab. Małgorzata Sieradzka  - Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

5. Mgr Ilona Szczepańska - Dziecko i jego pozycja w polskim prawie podatkowym. 

Badania w zakresie rozwiązań prawnych na tle ordynacji podatkowej. 



6. Dr Dominika Harasimiuk - Prawo obywateli UE i członków ich rodzin do 

poszanowania życia rodzinnego 

7. Prof. dr hab. Anna Konert - Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości produktu 

lotniczego.  

8. Prof. dr hab. Anna Konert - Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.  

9. Dr Małgorzata Sekuła-Leleno - Opracowanie zagadnienia dotyczącego charakteru 

prawnego umowy na wzór przemysłowy. 

10. Dr Blanka Stefańska - Najnowsza reforma prawa karnego w Polsce i w Hiszpanii. 

Analiza porównawcza. 

11. Mgr Ewelina Milan - Kliniki prawa- ich znaczenie dla wydziałów prawa w czasach 

globalizacji oraz ich wpływ na przygotowanie studentów do zawodów prawniczych. 

12. Prof. dr hab. Maciej Rogalski - Kontrola korespondencji w polskim prawie. 

13. Dr Magdalena Rycak - Urlopy rodzicielskie jako przejaw ochrony życia rodzinnego 

w prawie pracy w Polsce i w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

14. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, dr Jacek Zaleśny, dr Marcin Olszówka, mgr 

Mariusz Godlewski,  - Ewolucja koncepcji władzy wykonawczej w Polsce na tle 

porównawczym. 

15. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz - Konstytucja jako umowa o utworzenie państwa 

federalnego. 

16. Dr Monika Stachowiak-Kudła - Zadania samorządu terytorialnego w zakresie 

szkolnictwa wyższego w wybranych państwach europejskich. 

17. Dr Robert Bogdzio - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. 

18. Dr Magdalena Głogowska -  Zakaz dyskryminacji zw względu na płeć w 

zakresie wynagrodzenia. 

19. Prof. dr hab. Artur Kuś -  Administracja Unii Europejskiej. 

W roku 2017 prowadzone były następujące projekty badawcze:  

1. Mgr Ewelina Milan, mgr, Paweł Blajer, mgr Przemysław Buczkowski, - Etyka w 

środkowisku akademickim. 

2. Prof. dr hab. Anna Konert - Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości 

produktu lotniczego. 

3. Prof. dr hab. Anna Konert - Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za 

overbooking, opóźnienie lub odwołanie lotu. 

4. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz,  - Sądownictwo konstytucyjne w systemie podziału 

władzy. 

5. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, dr Marcin Olszówka, mgr Mariusz Goldewski,

 Konstytucja RP a budowa demokratycznego państwa- bilans 20-lecia. 

6. Mgr Ewelina Milan - Efekty kształcenia w studenckich poradniach prawnych a 

przygotowanie studenta do praktycznego zawodu. 

7. Prof. dr hab. Maciej Rogalski -  Kontrola operacyjna. Podsłuch. 

W roku 2018 prowadzone były następujące projekty badawcze:  

1. Prof. dr hab. Eligiusz Krześniak - Badania nad prawem sportowym i praktyką 

rozstrzygania sporów w obszarze sportu. 

2. Prof. dr hab. Anna Konert - Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości produktu 

lotniczego. 

3. Dr Dominika Harasimiuk - Swobody traktatowe przepływu towarów, usług, 

przedsiębiorczości w kontekście aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedłiwości 

oraz unijnych regulacji prawa pochodnego 

4. Prof. dr hab. Anna Konert - Odpowiedzialność za szkody wyrządzone turystom 

kosmicznym 



5. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, dr Marcin Olszówka,  mgr Mariusz Godlewski - 

 Konstytucja RP a budowa demokratycznego państwa prawnego-bilans i 

perspektywy. 

6. Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz - Demokracja większościowa- różne oblicza modelu. 

Uwarunkowania i konsekwencje. 

7. Prof. dr hab. Artur Kuś – Administracja Unii Europejskiej i prawo celne. 

8. Prof. dr hab. Jacek Kosonoga – Przesłanki postępowania przyśpieszonego w polskim 

procesie karnym 

9. Prof. dr hab. Maciej Rogalski - Ochrona danych osobowych w procesie karnym. 

10. Dr Magdalena Rycak - Prawo do wypoczynku. 

11. Dr Małgorzata Sekuła-Leleno - Indywidualizacja osoby trzeciej jako przesłanka 

egzoneracyjna odpowiedzialności z art.. 435 k.c. 

12. Prof. dr hab. Małgorzata Sieradzka - Warunki udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

13. Prof. dr hab. Igor Zachariasz – Samorząd terytorialny w ujęciu prawa natury. 

14. Prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz -  Przyszłość regulacji prawnych dotyczących 

służb mundurowych 

15. Prof. dr hab. Maciej Rogalski - Analiza uprawnień i obowiązków nowego podmiotu - 

Służby Ochrony Państwa 

16. Prof. dr hab. Maciej Rogalski -  Analiza zadań i uprawnień Straży Granicznej 

17. Prof. dr hab. Maciej Rogalski, członkowie zespołu : dr M.Tużnik, mgr J.Kośla - 

 Analiza środków karnych w kodeksie karnym skarbowym 

18. Dr Dominika Harasimiuk – Pochodne prawo pobytu członków rodziny migrującego 

obywatela UE 

19. Dr Tomasz Braun - Zarządzanie ryzykami prawnymi w międzynarodowych 

korporacjach finansowych 

20. Dr Magdalena Rycak - Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie 

pracy. Szanse i zagrożenia 

21. Prof. dr hab. Ryszard Stefański -  Rozszerzenie przyczyn wyłączenia sędziego z 

mocy prawa jako wzmocnienie gwarancjami bezstronności sądu w polskim procesie 

karnym 

22. Prof. dr hab. Małgorzata Sieradzka – Porozumienie w ramach franczyzy w świetle 

prawa konkurencji 

23. Prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk – Prawo karne w obrocie nieruchomościami 

24. Prof. dr hab. Ryszard Stefański - Prawo karne wobec wyzwań współczesności 

25. Dr Marcin Olszówka - Konstytucyjne zasady prawa wyznaniowego a praktyka ich 

stosowania. 

26. Dr Bartłomiej Opaliński - Dopuszczalna ingerencja służb mundurowych i służb 

specjalnych w wolności i prawa obywatelskie 

W latach 2017 – 2018r. prowadzony był projekt „Uwarunkowania prawne współpracy 

międzynarodowej w celu  zwiększania bezpieczeństwa i efektywności lotnictwa 

cywilnego.”Kierownik projektu dr Ewa Jasiuk. Projekt badawczy był realizowany w ramach 

tzw. działalności statutowej Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wspólnie z 

Uniwersytetem Lotniczym w Kijowie, Instytut Prawa.  Wyniki badań zostały opublikowane w 

recenzowanej publikacji.   

 

 Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do składania corocznych sprawozdań 

dotyczących pracy naukowej na podstawie których dokonywana jest ocena za działalność 

naukową. Osoba, bądź osoby z najwyższą punktacją otrzymują dyplom oraz nagrody specjalne 

Rektora.  



 Wydział Prawa i Administracji wspiera rozwój kadry poprzez dofinansowanie do 

udziału w konferencjach naukowych organizowanych na Wydziale oraz udziału w 

konferencjach organizowanych przez inne jednostki naukowe. Pracownicy naukowi Wydziału 

wyjeżdżają w ramach programu Erasmus na wyjazdy naukowe jako wykładowcy wizytujący. 

Urlopy naukowe są udzielane w wyjątkowych sytuacjach na wniosek pracownika po 

rozpatrzeniu podania przez Dziekana Wydziału za zgodą Prezydenta Uczelni.  

 Kontroler ds. finansowych zajmuje się dokumentowaniem wszystkich wydatków 

związanych z prowadzeniem działalności naukowej na Wydziale Prawa i Administracji. Przed 

każdym rokiem akademickim sporządzany jest na Wydziale budżet obejmujący m.in. wydanie 

monografii, prowadzenie badań naukowych, udział w konferencjach, organizację konferencji 

oraz innych wydarzeń naukowych.  

Wydział Prawa i Administracji dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację 

badań naukowych na wysokim poziomie. W każdym roku akademickim prowadzone są 

warsztaty dla studentów, którzy pragną rozwijać swoją wiedzę. Od kilku lat Pan dr Piotr 

Brzeziński prowadzi cyklicznie Warsztaty Prawnicze. Biblioteka zapewnia dostęp do 

branżowych baz danych z zakresu prawa. 

   


