
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/ Zakład Technologii Materiałów 

2 Kierunek studiów  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Ochrona własności intelektualnej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 10.9 

6 Punkty ECTS 1 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów czwarty 

9 Semestr siódmy 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarny 

11 Liczba godzin wykład 15 h. 

12 Koordynator   
dr Małgorzata Szczerbińska – Byrska 
 

13 Prowadzący dr Małgorzata Szczerbińska – Byrska 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

tak 

17 Wymagania wstępne 
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny nauk 
społecznych 

18 Efekty kształcenia 

Student ma pogłębioną wiedzę o systemie ochrony własności 
intelektualnej, w tym zasady ochrony twórczych efektów pracy 
intelektualnej (IM1A_W18); 
- ma wiedzę dot. zakresu dopuszczalnego użytku osobistego i 
publicznego chronionej twórczości; 
- posiada umiejętność wskazywania podstaw prawnych oraz 
doktryny dotyczących badanych zagadnień; 
- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 
umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, jest 
gotowy do uczenia się przez całe życie(IM1A_K01);. 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Pisemne zaliczenie w postaci przedstawienia wybranego przez 
siebie zagadnienia. 

21 Forma i warunki zaliczenia Wykład – zaliczenie z oceną. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zapoznanie się z podstawowymi instytucjami  prawnymi z 
zakresu ochrony własności intelektualnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Konwencje międzynarodowe; 
2. Przedmiot ochrony prawno – autorskiej; 
3. Podmiot praw autorskich w tym twórczość pracownicza; 
4. Treść prawa autorskiego; 
5. Dozwolony użytek chronionych utworów; 
6. Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, 



korespondencji i źródeł informacji; 
7. Wykonywanie autorskich praw majątkowych; 
8. Ochrona praw autorskich: majątkowych/ osobistych; 
9. Ochrona programów komputerowych; 
10. Ochrona prawna baz danych; 
11. Ochrona baz danych osobowych w systemie prawa; 
12. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz 

topografie układów scalonych; 
13. Oznaczenia odróżniające: znaki towarowe oraz oznaczenia 

geograficzne; 
14. Prawne aspekty podpisu elektronicznego; 
15. Prawo własności intelektualnej w dobie Internetu. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

„Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów” pod red. B. 
Gnela, Warszawa 2014. 
 

Uzupełniająco: Ustawa z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych; 
Ustawa z 30.06.2000 r.  Prawo własności przemysłowej; 
Ustawa z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

0,7 pkt ECTS 
- wykład 15 h 
- konsultacje 5 h  
0,3 pkt ECTS (praca własna) 
- przygotowanie się do zajęć i zaliczenia 10 h 
Łączny nakład pracy studenta: 30 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 0,7 (20 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

- 

 


