Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: B

Stopień studiów: I
Specjalności: Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,Bezpieczeństwo pracy
i środowiska,Bezpieczeństwo transportu drogowego
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Protection of intelectual rights
WM IBEZP oIN A7 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
7

Semestry

2

Ochrona własności intelektualnej

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 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z problematyką ochrony własności intelektualnej oraz własności przemysłowej

Kod archiwizacji: 9AF3A258

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna zasady prawnej ochrony własności intelektualnej oraz odpowiedzialności za jej naruszenie. Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr niematerialnych
EK2 Wiedza Student zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, bazy danych, Internet) oraz procedury postępowania patentowego. Zna zasady poszanowania autorstwa w działalności
związanej z realizacją prac twórczych (w tym prac dyplomowych inżynierskich
EK3 Kompetencje społeczne Ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera w społeczeństwie,
również w zakresie znajomości podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej
EK4 Kompetencje społeczne Potrafi identyfikować i rozwiązywać dylematy natury etycznej związane z kontaktem ze współpracownikami z zespołu oraz podwładnymi, jak również dylematy zewnętrzne, związane z efektami i wpływem własnych działań na życie innych ludzi
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Treści programowe
Seminarium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

S1

Dozwolony użytek utworów chronionych .Warunki dozwolonego użytku.
Dozwolony użytek osobisty i dozwolony użytek publiczny

1

S2

Prawo autorskie w sieci kopiowanie artykułów, cytowanie w Internecie, ściąganie
plików z Internetu

1

S3

Własność przemysłowa: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak
towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układów scalonych

2

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Elementy prawa cywilnego. Podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Czynności
prawne ,oświadczenia woli, forma czynności prawnej

1

W2

Pojęcie własności intelektualnej. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego.
Rodzaje utworów utwory pierwotne, zależne, współautorskie, połączone, zbiorowe,
pracownicze, naukowe

1

W3

Twórcy i współtwórcy jako podmioty praw autorskich

1

W4

Treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe

1
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godzin
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W5

Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych

Liczba
godzin
1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

10

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Test
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student ma elementarną wiedzę z zakresu treści prawa autorskiego oraz ochrony
autorskich praw osobistych i majątkowych

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student ma podstawową wiedzę z zakresu statusu prawnego prac dyplomowych,
baz danych, programów komputerowych oraz zasad korzystania z Internetu

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student potrafi ocenić, kiedy następuje naruszenie autorskich praw osobistych lub
autorskich praw majątkowych oraz jaki jest zakres odpowiedzialności cywilnej
i karnej z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Student rozumie konieczność posiadania elementarnej znajomości przepisów
prawa z dziedziny ochrony własności intelektualnej, potrafi pracować w grupie
i uczestniczyć w dyskusji, prezentując swoje stanowisko

Na ocenę 3.5

-
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Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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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_W23

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1_W23

Cel 1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K1_K07

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K1_K05

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] R. Golat — Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, 2008, C. H. BECK
[2 ] Barta J , Markiewicz R. — Prawo autorskie, Warszawa, 2010, C. H. BECK

Literatura dodatkowa
[1 ] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r./ Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity:
Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami/
[2 ] Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. /Dz. U. 2001 r. Nr 49, poz. 508; tekst jednolity: Dz. U.
2003 r. Nr 119, poz. 1117/
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Maria Talaga (kontakt: mtalaga@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Maria Talaga (kontakt: mtalaga@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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