
prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok I, sem. 1.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

technologie 

informacyjne 
18 

 
18 zo 

język obcy 18  18 zo 

logika prawnicza 18 9 9 zo 

wstęp do 

prawoznawstwa 
36 18 18 e 

historia ustroju 

państwa i prawa 

polskiego 

18 18 

 

e 

łacińska 

terminologia 

prawnicza 

18 

 

18 zo 

powszechna 

historia ustroju 

państwa i prawa 

36 18 18 e 

prawo rzymskie 9 9  zo 

szkolenie BHP 4 4  z 

szkolenie 

biblioteczne 
2 

 
2 z 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok I, sem. 2.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

język obcy 18  18 zo 

logika prawnicza 18 9 9 e 

prawo rzymskie 36 18 18 e 

doktryny 

polityczno-

prawne 

18 9 9 e 

podstawy 

ekonomii 
18 9 9 e 

socjologia i 

metody badań 

socjologicznych 

18 9 9 zo 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok II, sem. 3.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

język obcy 18  18 zo 



prawo 

administracyjne 
27 9 18 zo 

prawo cywilne – 

część ogólna 
27 9 18 e 

prawo karne 36 18 18 zo 

prawo 

konstytucyjne 
36 18 18 zo 

prawo finansowe 36 18 18 e 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok II, sem. 4.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

język obcy 18  18 e 

prawo 

administracyjne 
27 9 18 e 

prawo karne 27 9 18 e 

prawo 

konstytucyjne 
27 9 18 e 

prawo rzeczowe 27 12 15 e 

kultura języka 

polskiego 
18  18 zo 

podstawy filozofii 18 9 9 zo 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok III, sem. 5.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

postępowanie 

administracyjne i 

sądowo-

administracyjne 

45 18 27 e 

postępowanie 

karne 
27 9 18 zo 

prawo cywilne - 

zobowiązania 
36 18 18 zo 

prawo 

gospodarcze 

publiczne 

45 27 18 e 

prawo ochrony 

środowiska 
30 18 12 e 

prawo samorządu 

terytorialnego 
36 18 18 e 

 

 



prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok III, sem. 6.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

prawo cywilne - 

zobowiązania 
27 9 18 e 

etyka zawodów 

prawniczych 
15 15  e 

prawo pracy 36 18 18 e 

teoria prawa 36 18 18 e 

medycyna 

sądowa 
18 18  zo 

praktyka 

zawodowa 
100   z 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok IV, sem. 7.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

postępowanie 

cywilne 
36 18 18 zo 

prawo handlowe 30 18 12 zo 

prawo i 

postępowanie 

podatkowe 

36 18 18 zo 

prawo spadkowe 36 18 18 e 

praktyka 

zawodowa 
100   

z 

 

seminarium 

dyplomowe 
18  18 zo 

moduł spec. A 

prawo wyznaniowe 18  18 zo 

moduł spec. B 

prawo ochrony 

konsumenta 
18  18 zo 

moduł spec. C 

prawo organizacji 

międzynarodowych 
18  18 zo 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok IV, sem. 8.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

postępowanie 

cywilne 
27 9 18 e 



prawo handlowe 33 18 15 e 

prawo i 

postępowanie 

podatkowe 

27 9 18 e 

prawo Unii 

Europejskiej 
36 18 18 e 

system pomocy 

prawnej w Polsce 
18  18 zo 

praktyka 

zawodowa 
100   

z 

 

seminarium 

dyplomowe 
18  18 zo 

moduł spec. A 

zawody 

prawnicze w RP  

i UE 

18  18 zo 

moduł spec. B 

prawo 

ubezpieczeń 
18  18 zo 

moduł spec. C 

międzynarodowe 

prawo pracy 
18  18 zo 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok V, sem. 9.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

filozofia prawa 18 18  e 

zasady techniki 

normotwórczej 
24 12 12 e 

warsztaty pisania 

pism 

procesowych i 

urzędowych 

27  27 zo 

prawo zamówień 

publicznych 
18  18 zo 

prawo 

morskie/prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne 

18  18 zo 

praktyka 

zawodowa 
100   z 

seminarium 

dyplomowe 
18  18 zo 

moduł spec. A 

współczesne 

ustroje państw 
18  18 zo 

moduł spec. B 



prawo 

upadłościowe i 

restrukturyzacyjne 

18  18 zo 

moduł spec. C 

europejskie prawo 

administracyjne 
18  18 zo 

 

prawo: jednolite studia magisterskie pięcioletnie, rok V, sem. 10.  

przedmiot liczba godzin 

forma zajęć 

forma zal./egz. 
w. 

inne (ćw., k., 

sem.) 

prawo umów 

handlowych 
18  18 zo 

prawo budowlane 18  18 zo 

seminarium 

dyplomowe 
18  18 zo 

moduł spec. A 

ochrona praw 

człowieka 
18  18 zo 

ustrój organów 

ochrony prawnej 
18  18 zo 

moduł spec. B 

arbitraż i 

mediacja 
18  18 zo 

prawo obrotu 

nieruchomościami 
18  18 zo 

moduł spec. C 

europejskie 

postępowanie 

cywilne 

18  18 zo 

prawo 

dyplomatyczne i 

konsularne 

18  18 zo 

 


