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Jak do nas trafić?

Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 jest dobrze 
skomunikowany dzięki dogodnemu położeniu przy Wisłostradzie 
oraz łatwemu dojazdowi do metra i pętli autobusowo-tramwajowej 
„Młociny”.

Koła studenckie:

Studenci WPiA mają możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas 
zajęć lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru 
Akademickiego oraz licznych kołach naukowych. Na Wydziale 
funkcjonują Studenckie Koła Naukowe , m.in.: Prawa 
Administracyjnego, Prawa Konstytucyjnego, Nauk Penalnych, 
Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych. 
Aktywnie działa także Samorząd Studencki oraz Wydziałowa 
Rada Studencka.

Współpraca międzynarodowa:

Studenci WPiA mogą studiować także na innych 
uniwersytetach w ramach programu MOST (w Polsce) oraz 
ERASMUS (za granicą). 



Jednolite studia magisterskie (5 lat)
– absolwent otrzymuje dyplom magistra
Studia prowadzone są w trybach:
– stacjonarnym i niestacjonarnym
Studenci uzyskują wiedzę teoretyczną, którą mogą wykorzystać 
w praktyce poprzez realizację obowiązkowych praktyk 
studenckich w m.in. sądach, prokuraturach, kancelariach 
prawnych.
Program nauczania przewiduje także możliwość poszerzenia 
wiedzy o informacje specjalistyczne wykładane podczas licznych 
monografów i konwersatoriów prowadzonych także w językach 
obcych. Dużą popularnością cieszy się także autorski program 
„Business Law”.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje 
prawnicze. Jest również przygotowany do podjęcia pracy 
w organach władzy publicznej (służbach mundurowych, organach 
administracji skarbowej, agendach państwowych, instytucjach 
Unii Europejskiej), jak również w instytucjach i organizacjach 
niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Wydział Prawa i Administracji jest jednym z 10 wydziałów 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników 
naukowo-dydaktycznych. Wśród nich są: Rzecznik Praw 
Obywatelskich, sędziowie sądów Unii Europejskiej, Trybunału 
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
członkowie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 
eksperci Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, adwokaci, radcy 
prawni i prokuratorzy, ambasadorzy, pracownicy urzędów 
centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Sprawiedliwości.

WPiA prowadzi badania nad istotą i działaniem prawa 
w różnych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami współczesnej 
administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak 
i międzynarodowym oraz nad stosunkami międzynarodowymi.

Wydział oferuje wykształcenie wyższe (licencjackie 
i magisterskie) na kierunkach:

Prawo

Studia I stopnia (3 lata)
– absolwent otrzymuje dyplom licencjata
Ścieżki kształcenia
• Państwo i jego służba zagraniczna w stosunkach 
   międzynarodowych
• Korporacje transnarodowe
• Instytucje międzynarodowe

Studia II stopnia (2 lata)
– absolwent otrzymuje dyplom magistra
Ścieżki kształcenia
• Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych
• Regiony gospodarcze współczesnego świata

Ścieżki kształcenia – tematyczne profilowanie kształcenia, 
które jest zapewnione w oparciu o wykłady monograficzne 
i konwersatoria.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci są przygotowani do pełnienia różnych ważnych ról 
w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym 
w warunkach szybko postępującej integracji globalnej i regio-
nalnej. Absolwent dysponuje wiedzą na temat: prawa między-
narodowego i organizacji międzynarodowych, posiada ogólną 
znajomość realiów społecznych, gospodarczych i politycznych 
w zakresie stosunków międzynarodowych.

Potencjalne miejsca pracy:

– organy administracji publicznej
– organizacje i instytucje międzynarodowe
– przedsiębiorstwa rozwijające współpracę międzynarodową
–  placówki kulturalne zajmujące się zagadnieniami międzyna-

rodowymi.

Studia I stopnia (3 lata)
– absolwent otrzymuje dyplom licencjata
– stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia (2 lata)
– absolwent otrzymuje dyplom magistra
– stacjonarne i niestacjonarne
–  specjalności: administracja publiczna (rządowa i samorządowa), 

administracja elektroniczna (e-administracja)

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada bogatą wiedzę z zakresu nauk społecznych, 
a zwłaszcza prawnych oraz umiejętności praktyczne pozwala-
jące podjąć mu pracę na różnych stanowiskach wymagających 
znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. 
Dodatkowo, absolwent studiów II stopnia po specjalizacji „admini-
stracja publiczna” posiada wykształcenie niezbędne dla pracow-
nika administracji rządowej i samorządowej. Absolwent specja-
lizacji „administracja elektroniczna” jest przygotowany do pracy 
w podmiotach wykorzystujących informatyczne nośniki danych 
i systemy teleinformatyczne, tj. elektroniczny obieg dokumentów, 
prowadzenie baz danych i portali internetowych, świadczenie 
usług drogą elektroniczną oraz ochroną informacji w sieciach 
telekomunikacyjnych.

Potencjalne miejsca pracy:

– organy administracji publicznej (rządowe i samorządowe)
– przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
–  firmy doradcze pracujące na rzecz administracji rządowej 

i samorządowej
–  organizacje pozarządowe współpracujące z administracją 

publiczną
– organizacje międzynarodowe
– instytucje Unii Europejskiej.

Administracja

Stosunki Międzynarodowe




