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Status przedmiotu przedmiot podstawowy stopień I    rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Przekazanie studentom podstaw wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej w zakresie, jaki jest  
niezbędny dla absolwenta wyższej uczelni, w celu sprawnego poruszania się w zagadnieniach przestrzeni 
publicznej.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin a) Wykłady -  liczba godzin 15   

Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja   

Pełny opis przedmiotu 
Podstawy z zakresu: prawa własności intelektualnej  w systemie prawa; prawa autorskiego i patentowego; 
prawa wzorów przemysłowych i znaków towarowych; zwalczania nieuczciwej konkurencji i praktyk 
monopolistycznych; informacji patentowej; ochrony własności intelektualnej. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne Ogólna wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Efekty kształcenia 

01 - ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, na co składa się rozróżnianie zagadnień prawa 
cywilnego i administracyjnego, a także zagadnień wiążących się  z prawnymi aspektami wytworów ludzkiej i 
inteligencji (prawo autorskie, patentowe, ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych, ochrona 
środowiska)  
02 - ma umiejętność poszukiwań potrzebnych informacji w zbiorach aktów prawnych (KC, KRO, KPC, akty 
prawne krajowe, unijne i międzynarodowe) 
03 - ma umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy prawniczej 
04 - umiejętność komunikowania się językiem przedmiotu  
05 - ma świadomość odpowiedzialności za skutki  swoich działań w obszarze bioinżynierii 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 01-05 - egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

Arkusz z zestawem pytań do zaliczenia końcowego i oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 
Egzamin pisemny – 100% 
 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 A. Adamczyk, M.du Vall (red.), 2010. Ochrona własności intelektualnej. UW, Warszawa 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

0  ECTS 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/W Student ma wiedze z zakresu ochrony własności intelektualnej, na co składa się 
rozróżnianie zagadnień prawa cywilnego i administracyjnego, a także zagadnień 
wiążących się  z prawnymi aspektami wytworów ludzkiej i inteligencji (prawo autorskie, 
patentowe, ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych, ochrona środowiska)  

B_W11, B_W15, B_W16 

02/U Student ma umiejętność poszukiwań potrzebnych informacji w zbiorach aktów prawnych 
(KC, KRO, KPC, akty prawne krajowe, unijne i międzynarodowe) 

B_U07 

03/U Student ma umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy prawniczej B_U07 

04/U Student umiejętność komunikowania się językiem przedmiotu B_U07 

05/K Student ma świadomość odpowiedzialności za skutki  swoich działań w obszarze 
bioinżynierii 

B_K05 

 
 
 
 
 
 
 

 


