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Ochrona własności intelektualnej

Kierunek studiów
Zakres studiów
Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

albert.pielak@wsge.edu.pl

E-mail

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

inne I

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium /
warsztaty / laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

-

-

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

Liczba godzin
0

przygotowanie do zajęć
czytanie wskazanej literatury
bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

Ćwiczenia

e-learning

0

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

6

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

10

czytanie wskazanej literatury

10

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

e-learning

12

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

12

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

50

Punkty ECTS

2

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ochrony własności intelektualnej (zagadnienia związane
z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej), warunkami objęcia ochroną własności intelektualnej,
uprawnieniami przysługującymi autorom, twórcom i innym podmiotom, odpowiedzialnością za naruszenie prawa własności
intelektualnej.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

forma zajęć: ĆWICZENIA
wyjaśnienie, metoda tekstu przewodniego, kształcenie na odległość (e-learning), dyskusja, prezentacja z użyciem środków
multimedialnych, metoda problemowa
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Prezentacja sylabusa przedmiotu

Zapoznanie studentów z sylabusem przedmiotu: omówienie celów procesu uczenia się,
omówienie treści programowych oraz metod ich realizacji, prezentacja efektów uczenia się,
prezentacja i omówienie warunków weryfikacji osiagnięcia przedmiotowych efektów uczenia się
oraz warunków i sposóbów zaliczenia przedmiotu oraz omówienie literatury przedmiotu.

2.

Historia ochrony własności intelektualnej. Akty
międzynarodowej ochrony własności intelektualnej

1.Konwencja o ochronie własności przemysłowej (1883) 2. Konwencja berneńska (1886) 3. Akt
sztokholmski (1967) 4. Akty prawa UE

3.

Podstawowe pojęcia i definicje

1. Własność i prawo własności, 2. własność intelektualna, dobra niematerialne, ochrona
własności intelektualnej 3. szerokie i wąskie ujęcie własności intelektualnej 4. Źródła ochrony
własności intelektualnej

1

2

4.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

1. Moment powstania ochrony, 2. autor, współautor, 3. domniemanie autorstwa 4. autorskie
prawa osobiste, 5. autorskie prawa majątkowe, 6. czas ochrony,

1

1

5.

Transfer własności intelektualnej

1. Umowa przenosząca autorskie prawa majątowe 2. pojędzie i rodzaje umów licencyjnych 3.
sublicencja

6.

Dozwolony użytek

1. definicja dozwolonego użytku (licencji ustawowej), 2. dozwolony użytek osobisty i publiczny,
3. rodzaje dozwolonego użytku

1

1

7.

Prawo autorskie

1. Pojęcie prawa autorskiego, 2. utwór, ustawowy katalog utworów, 3. programy komputerowe
4. bazy danych 5. prawa pokrewne

1

2

8.

Prawo cytatu. Plagiat

1. Na czym polega prawo cytatu, 2. zasady sporządzania przypisów bibliograficznych, 3.
bibliografii, 4. plagiat ukryty i jawny, 5. odpowiedzialność cywilna i karna

1

1

9.

Prawo własności przemysłowej

1. wynalazki i prawo patentowe ( przesłanki zdolności patentowej, treść patentu, obrót dobrami
własności przemysłowej), 2. wzory przemysłowe, 3. znaki towarowe, 4. oznaczenia geograficzne,
5. wzory użytkowe, 6. topografie układów scalonych

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

1

1

2

2

18

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

Wiedza
PED_W11

ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm prawnych i etycznych z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

PED_U04

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, wykonując zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych, korzystając z
różnych źródeł i informacji z nich pochodzących , dokonując ich analiz, krytyki i syntezy

PED_U08

potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych
autorów a także potrafi brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różnorodne opinie i stanowiska oraz przekonywać do tych właściwych i uzasadnionych
naukowo

PED_U14

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz formułować i rozwiązywać problemy i wykonywać zadania typowe dla swojej działalności zawodowej związanej z
kierunkiem oraz zakresem studiów

PED_K04

jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, szczególnie poprzez odpowiedzialne pełnienie
ról zawodowych w tym roli studenta, badacza i nauczyciela

PED_K06

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia swojej roli zawodowej, przygotowywania się do swojej pracy zawodowej, projektowania i wykonywania działań
pedagogicznych i specjalistycznych związanych z kierunkiem oraz zakresem studiów, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Umiejętności

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

W1

Student posiada zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat regulacji prawnych
dotyczących ochrony własności intelektualnej (prawa autorskie i prawa pokrewne,
własność przemysłowa). Student posiada też wiedzę na temat norm etycnych dotyczących
przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej w życiu codziennym i pracy
zawodowej

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Wiedza
PED_W11

Inne - test

Umiejętności
PED_U04

U1

Student zdobywając samodzielnie wiedzę korzysta z rożnych źródeł przestrzegając norm
prawnych i etycznych dotyczących ochrony własności intelektualnej

Inne - test, aktywność merytoryczna

PED_U08

U2

Student prezentuje własne poglądy oraz sugestie popierając je argumentami etycznymi i
prawnymi wynikającymi z przepisów i norm dotyczących ochrony własności intelektualnej

Inne - test, aktywność merytoryczna

PED_U14

U3

Student podczas wykonywania zadań zawodowych wykorzystuje wiedzę na temat norm
etycznych i prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej

Inne - test, aktywność merytoryczna

Kompetencje społeczne
PED_K04

K1

Student jest przekonany o potrzebie przestrzegania norm etycznych i prawnych
dotyczących ochrony własności intelektualnej

aktywność merytoryczna

PED_K06

K2

Student wypełniając swoje obowiązki zawodowe kieruje się zasadami wynikającymi z norm
etycznych i prawnych ochrony własnosci inetelektualnej

aktywność merytoryczna

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

WYKŁAD

%

Kryteria oceny

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

ĆWICZENIA
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
Test
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

1

0 /100
%

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

x

30

x

70

Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa
Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2015). Prawo własności intelektualnej. Warszawa: Wyd. C.H.Beck
Załucki M. (red.) (2011). Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje. Warszawa: IUSatTAX.
Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni (e-book, on-line, platforma e-lerningowa) - https://sbc.org.pl/dlibra/publication/334962/edition/316509/content
Literatura uzupełniająca
Ochrona własności intelektualnej w pigułce, Katowice 2010, http://midwig.pomorskie.eu/assets/files/INNOWACJE/Ochrona_IP_w_pigulce.pdf.
Adamczak A., Gędłek M. (2012). Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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