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(skrajne daty)

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ 
modułu

Ochrona własności intelektualnej

Kod przedmiotu/ 
modułu*

MPO5

Wydział (nazwa 
jednostki 
prowadzącej 
kierunek)

Filologiczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot Instytut Filologii Germańskiej

Kierunek studiów Filologia (filologia germańska)
Poziom kształcenia I stopnia
Profil ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarna
Rok i semestr studiów Rok III semestr 6

Rodzaj przedmiotu Przedmiot ogólnouniwersytecki
Koordynator mgr Anna Wójtowicz-Dawid

Imię i nazwisko 
osoby 
prowadzącej / 
osób 
prowadzących

mgr Anna Wójtowicz-Dawid

* - zgodnie z ustaleniami na wydziale

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
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.

Sem
.
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e 
(jaki
e?)

Liczba 
pkt 
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S

6 10 1

1.2. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez 
oceny)

WYKŁAD, ZALICZENIE NA OCENĘ

2.WYMAGANIA WSTĘPNE



 

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY 
DYDAKTYCZNE

3.1. Cele przedmiotu/modułu



C1 Wykształcenie umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych

C2
Wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią prawną i znajomością aktów
prawnych.

C3 Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA 
KOORDYNATOR)

EK 
( efekt 
kształce
nia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu 
(modułu)

Odniesieni
e do 
efektów 
kierunkow
ych
(KEK)

EK_01 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W15

3.3 TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu

3.4 METODY DYDAKTYCZNE

Wykład z prezentacją multimedialną połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol efektu Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin 
pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w 
trakcie zajęć)

Forma zajęć 
dydaktycznych 
( w,
ćw, …)

EK_01 Zaliczenie pisemne z oceną W

Treści merytoryczne

1. Geneza i miejsce współczesnego prawa autorskiego i praw pokrewnych.
2. Przedmiot i podmioty prawa autorskiego, podstawowe definicje.
3. Prawa osobiste twórców do chronionych utworów.
4. Pojęcie i podstawowy katalog praw majątkowych oraz pola eksploatacji utworu. Licencja. 

Patent.
5. Postacie naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych - pojęcie plagiatu, piractwa, 

bazy danych.
6. Pojęcie i zasady dozwolonego użytku prywatnego i publicznego z utworu.
7. Uiszczanie opłat z tytułu przegrywania, kopiowania i reprografii. Dozwolony użytek osobisty

utworów.
8. Umowy licencyjne: ograniczona, pełna, niewyłączna, sublicencja, otwarta, dorozumiana, 

przymusowa.
9. Ochrona   autorskich   praw osobistych  i majątkowych w prawie cywilnym, karnym i 

administracyjnym
10. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.



4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)



 

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w 
godzinach oraz punktach ECTS

Aktywność Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z 
nauczycielem

10

przygotowanie do zajęć

udział w konsultacjach

czas na napisanie referatu/eseju

przygotowanie do zaliczenia 15

udział w egzaminie

Inne (jakie?)

SUMA GODZIN 25

SUMARYCZNA LICZBA 
PUNKTÓW ECTS

1

Liczba pkt ECTS w 
ramach zajęć powiązanych
z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

obowiązuje od roku akad.
2017/2018

Liczba pkt ECTS w ramach zajęć 
służących zdobywaniu pogłębionej 
wiedzy i
umiejętności prowadzenia badań nauk.

obowiązuje od roku akad.
2017/2018

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy brak
zasady i formy odbywania 
praktyk

brak

7. LITERATURA 

Zaliczenie pisemne z oceną. Obejmuje wiedzę z wykładu oraz aktów prawnych i zalecanej
literatury.
Zaliczenia w postaci testu wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi za każdą
poprawną odpowiedź student uzyskuje +1 pkt, za każdą błędną -1 pkt. Test składa się z 20-35
pytań. Ocena końcowa zależy od ilości punktów uzyskanych z
testu.
Zasady oceniania są następujące:
Bardzo dobry - 40-38  pkt, 
Dobry plus - 37-35 pkt,
Dobry - 34-30 pkt, 
Dostateczny plus - 29-27 pkt,
Dostateczny - 26-22 pkt.

Literatura uzupełniająca:

Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J.J., Szczotka J., Tylec G. (2015): Prawo

Literatura podstawowa:
Barta J., Markiewicz R. (2016): Prawo autorskie, Wolters Kluwer
Czub K. (2016): Prawo własności intelektualnej: zarys wykładu, Wolters Kluwer
Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2015): Prawo własności intelektualnej, LexisNexis



 

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

własności przemysłowej,, Wolters Kluwer
Flisak D. (red.) (2016): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer
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