


Wydział Prawa

i Administracji

Wydział powstał w ramach reorganizacji 

Uczelni w dniu 1 października 2019 r.

Dotychczas od ponad 25 lat kształciliśmy na 

kierunku Administracja na Wydziale Ekonomii 

następnie Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Prawnych.

Od 1 października 2015 r. kształcimy na 

kierunku prawo studia jednolite magisterskie.



Wydział prowadzi studia stacjonarne

i niestacjonarne na kierunkach:

Administracja

studia I stopnia

(licencjat)

Administracja

studia II stopnia

(magister)

Prawo

studia jednolite

magisterskie



Administracja

 I STOPIEŃ

- PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

- CZAS TRWANIA: 3 lata

- TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: 
licencjat administracji

 II STOPIEŃ

- PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

- CZAS TRWANIA: 2 lata

- TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: 
magister administracji



Administracja 

Podstawowym celem kształcenia
studentów na kierunku Administracja
jest:

 przygotowanie przyszłych
kompetentnych urzędników,

✓ znających zasady organizacji
i funkcjonowania administracji
publicznej i gospodarczej,

✓ sprawnie posługujących się
systemami informatycznymi

✓ umiejących współpracować
z petentami/klientami oraz mediami.



Program kształcenia na 

kierunku Administracja

 Oparty jest na założeniu, że współczesne studia 

powinny łączyć teorię z praktyką.

 W trakcie studiów student zdobywa ogólną 

wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa, 

w tym szczególnie z obszaru prawa 

administracyjnego.

 Absolwent posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk 

społecznych, zwłaszcza nauk prawnych, nauki 

o polityce i administracji, oraz podstawową 
wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.



Gdzie znajdziesz prace po 

studiach?

 Możliwość podjęcia pracy w urzędach 

administracji 

(np. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy 

wojewódzkie, ministerstwa itp.),

 Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych 

(m.in. w działach kadr, HR, 

ogólnoadministracyjnych itp.),

 Organizacjach pozarządowych, 

międzynarodowych, organach Unii Europejskiej,

 Uzyskanie szerokich umiejętności do założenia i 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.



Prawo

 Studia o profilu praktycznym

 CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5-letnie

 TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY 
PRZEZ ABSOLWENTA: magister 
prawa



Program studiów

 Studia prawnicze są studiami jednolitymi oraz uniwersalnymi 
– w jednakowym stopniu przygotowują do wszystkich 
zawodów prawniczych.

 Autorski program studiów zgodny jest z wymogami Unii 
Europejskiej.

 Program studiów obejmuje realizację studenckich praktyk 
zawodowych, które odbywają się m.in. w: prokuraturze, 
sądach, kancelariach prawnych.

 W programie studiów przewidziano zajęcia aplikacyjne 
przygotowujące do egzaminów prawniczych.

 Ponad 50 % zajęć realizowanych jest w formie warsztatów 
prowadzonych przez praktyków.

 Programy studiów są na bieżąco aktualizowane 
i opiniowane przez pracodawców.



Dlaczego warto studiować na profilu praktycznym ?

 Profil praktyczny obejmuje moduły zajęć

służące zdobywaniu przez Studenta

umiejętności praktycznych.

 Ponad połowa programu studiów

obejmuje zajęcia praktyczne, które są

prowadzone przez praktyków prawa.

 Kadrę akademicką Wydziału Prawa

i Administracji stanowią m.in.: adwokaci, 

radcy prawni, sędziowie, urzędnicy
administracji publicznej itp.



Obowiązkowe
praktyki od 

6 semestru studiów

 Studenci prawa nabywają doświadczenie zawodowe
w ramach obowiązkowych praktyk w sądach, 
prokuraturze, kancelariach prawnych i w administracji
publicznej.

 Studenci kierunku prawo są wysokooceniani przez
pracodawców, którzy doceniają ich wysokie kwalifikacje.



Perspektywy
zawodowe

 możliwość ubiegania się
o przyjęcie na wybraną przez
siebie aplikacje prawniczą:

✓ sędziowską,

✓ prokuratorską,

✓ adwokacką,

✓ radcowską,

✓ notarialną,

✓ referendarską,

✓ komorniczą,

✓ legislacyjną.



Perspektywy zawodowe 

Gdzie możesz podjąć prace? 

 organach sprawiedliwości (sądach),

 organach ścigania (prokuraturze, policji),

 w administracji – rządowej i samorządowej),

 przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,

 organizacjach pozarządowych,

 organizacjach międzynarodowych,

 organach Unii Europejskiej



“

”

Prawo jest sztuką czynienia tego

co dobre i słuszne

Dlaczego warto wybrać

Wydział Prawa i Administracji ?



Koła Naukowe

Prawników

Prawa

Konstytucyjnego Administratywistów



System stypendialny

Możesz otrzymać:

➢ Stypendium socjalne,

➢ Stypendium rektora dla najlepszych 
studentów,

➢ Zapomogę,

➢ Stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych,

➢ Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 
które dotychczas otrzymało 21 studentów.



Klinika Prawa

 Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, 
których pracę nadzorują koordynatorzy – osoby

z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych.

 Klinika Prawa stwarza studentom okazję do 

zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu

porad i rozwiązywania problemów prawnych.



Konferencje, 

warsztaty, 

sympozja



Współpraca międzynarodowa, ERASMUS



Wyjścia 

edukacyjne 



Projekty UE

Uniwersytet

Dzieciom



Projekty stażowe

 Projekt ,, Czas na dobry staż" 20 studentów
kierunku prawo wzięło udział w wysokiej
jakości stażach w kancelariach prawnych
na terenie województwamazowieckiego. 
Projekt został sfinansowany ze środków UE.



Projekt ,,Klasa pod patronatem WPiA"



Budynek dostosowany dla

osób niepełnosprawnych



Akcje 

charytatywne



To tylko początek tego co możesz z nami zrobić na
Wydziale Prawa i Administracji...

Chcesz wiedzieć więcej ?

Wydział Prawa i Administracji UTH Radom

www.wpia.uniwersytetradom.pl

email: wpia@uthrad.pl


