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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Intellectual Property Protection

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
7

Semestry

2

3

WM MIBM oIN A7 18/19

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

5

0

0

0

0

4

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest osiagniecie przez studentów umiejetnosci w postaci rozrózniania i posługiwania sie
podstawowymi pojeciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własnosci przemysłowej,
jak tez zapoznania ich, z funkcjonowaniem organizacji zarzadzania prawami autorskimi, Urzedu Patentowego
RP oraz instytucji pokrewnych działajacych na terenie Unii Europejskiej.

Kod archiwizacji: 43B192C1
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Bez wymagan wstepnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialnosci za ich naruszenie. Korzysta
z aktów prawnych dotyczacych ochrony dóbr niematerialnych. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych( programy komputerowe, Internet, bazy danych).
EK2 Wiedza Potrafi zidentyfikowac i zastosowac procedury postepowania przed Urzedem Patentowym. Zna zasady poszanowania autorstwa w działalnosci zwiazanej z realizacja prac twórczych (w tym prac dyplomowych).
EK3 Umiejętności Potrafi pozyskiwac informacje z literatury przedmiotu, baz danych itp., dostepnych zarówno
w jezyku polskim jak i obcym, słuzace do rozwiazywania problemów inzynierskich.
EK4 Kompetencje społeczne Ma swiadomosc dotyczaca swojej roli wykształconego inzyniera w społeczenstwie,
w szczególnosci dotyczaca propagowania nowoczesnych rozwiazan technicznych, ich wpływu na polepszenie
jakosci zycia mieszkanców oraz jakosci i konkurencyjnosci ich pracy. Potrafi opinie te sformułowac i przekazac
w sposób zrozumiały dla obywateli nie posiadajacych wykształcenia technicznego.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Systemem ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa międzynarodowego
i krajowego,

1

W2

Prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych,

2

W3

Wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe,

1

W4

Obrót prawami wyłącznymi.

1

Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Przedstawienie przez studentów prezentacji spośród przygotowanych przez
prowadzącego tematów,tak aby przedstawiały zasady i możliwości wyboru formy
ochrony prawnej z rożnych tytułów prawnych w odniesieniu do przykładów
konkretnych obiektów materialnych i przedmiotów własności intelektualnej,

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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godzin
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N2 Prezentacje multimedialne
N3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

9

Konsultacje przedmiotowe

4

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

9

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

7

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Test anonimowy
Ocena formująca
F1 Test
F2 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Zgodnie z regulaminem studiów PK
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi zdefiniowac podstawowe pojecia z zakresu prawa autorskiego
i praw pokrewnych oraz prawa własnosci przemysłowej,

Na ocenę 3.5

oraz wskazac typowe delikty nieuczciwej konkurencji,

Na ocenę 4.0

oraz wyjasnic na przykładach istote sporu wokół zakresu domeny publicznej,

Na ocenę 4.5

oraz przedstawic zasady i mozliwosci wyboru formy ochrony prawnej z roznych
tytułów prawnych, w odniesieniu do przykładów konkretnych obiektów
materialnych i przedmiotów własnosci intelektualnej

Na ocenę 5.0

oraz rozróznic nakładanie sie (kumulatywnosc) ochrony z róznych tytułów
prawnych od uzupełniania sie (komplementarnosci) ochrony z róznych tytułów
prawnych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

j.w.

Na ocenę 3.5

j.w.

Na ocenę 4.0

j.w.

Na ocenę 4.5

j.w.

Na ocenę 5.0

j.w.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

j.w.

Na ocenę 3.5

j.w.

Na ocenę 4.0

j.w.

Na ocenę 4.5

j.w.

Na ocenę 5.0

j.w.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

j.w.

Na ocenę 3.5

j.w.

Na ocenę 4.0

j.w.
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Na ocenę 4.5

j.w.

Na ocenę 5.0

j.w.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W25

Cel 1

W1 W2 W3 W4
S1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

K1_W25

Cel 1

W1 W2 W3 W4
S1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

K1_UP12

Cel 1

W3 W4 S1

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

K1_UP12

Cel 1

W1 W4 S1

N2

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Barta J., Markiewicz R — Prawo autorskie i prawa pokrewne,, Kraków, 2005, Kantor Wydaw. Zakamycze
[2 ] Nowińska E., Promińska U., Vall M. — Prawo własności przemysłowej, Warszawa, 2007, LexisNexis

Literatura uzupełniająca
[1 ] - — Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), -, 0, [2 ] - — Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr
119, poz. 1117 z późn. zm.), -, 0, [3 ] - — Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku
Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), -, 0, -
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Wojciech Sławomir Marek (kontakt: wmarek@usk.pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Wojciech Sławomir Marek (kontakt: wmarek@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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