
4. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej 
 

 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja 

SPECJALNOŚĆ - 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 1 

 
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej MO_1_4 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne - 30 
Studia niestacjonarne - 30 

 wykłady Studia stacjonarne - 15 
Studia niestacjonarne – 15 

 inne formy Studia stacjonarne – 15 
Studia niestacjonarne -15 

 

Cele kształcenia:  Zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami prawa 

 Zapoznać z treścią prawa własności intelektualnej 

 Przedstawić istotę prawa autorskiego 

 Przedstawić istotę prawa własności przemysłowej  

 Ocenić stan ochrony własności intelektualnej 

 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i zasady 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W16 
K_W17 

 
P6S_WG 

 

EK_U02 prawidłowo posługuje się wybranymi normami i 
regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu 
rozwiązania podstawowych problemów decyzyjnych 
pojawiających się na średnim szczeblu zarządzania 
w przedsiębiorstwie, kierując się przy tym zasadami 
etycznymi  

K_U05 P6S_UW 

EK_U03 jest przygotowany do pracy jako specjalista lub 
menadżer średniego szczebla w przedsiębiorstwie; 
jest przygotowany do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej; potrafi wykorzystywać 
zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem umiejętności 
nabytych podczas praktyki zawodowej, do 
rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 
zawodowej 

K_U12 P6S_UO 

EK_U04 posługuje się przepisami prawa krajowego oraz 
europejskiego w zakresie działalności gospodarczej w 
celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji  

K_U05 P6S_UW 

EK_K05 umie uczestniczyć w pracach grupy przygotowującej K_K08  P6S_KO 



projekty społeczne, uwzględniające aspekty prawne, 
ekonomiczne i polityczne 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/Ćwiczenia  

T_01 Istota prawa. Podstawowe pojęcia  z zakresu prawa. EK_W01 

T_02 

Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego 

Czas trwania i przejście autorskich praw osobistych i majątkowych 

EK_W01 
EK_U02 
EK_U03 
EK_U04 

T_04 
Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Prawa pokrewne 

 

EK_W01 
EK_U03 
EK_U04 

T_05 

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej. 
Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej.  

EK_W01 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_03 
Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych i 
programów komputerowych. Prawnoautorska i patentowa ochrona 
programów komputerowych 

EK_U03 
EK_U04 

T_06 
Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, 
europejskim i krajowym. Wykonywanie praw własności intelektualnej 
w prawie Wspólnoty Europejskiej 

EK_U03 
EK_U04 
EK_K05 

T_07 
Znaczenie społeczne ochrony własności intelektualnej 

 

EK_U02 
EK_U03 
EK_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01 - 07 

Dyskusja  

Praca z tekstem T_01 - T_07  

Metoda analizy przypadków T_01 – T_07 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 - 07 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) - …  

…  

 



Kryteria oceny w odniesieniu 
do poszczególnych efektów 
kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie zna i nie 
rozumie podstawowych 
pojęć z zakresu ochrony 
własności przemysłowej 
i prawa autorskiego 

Student/ka zna i rozumie 
podstawowe pojęcia 
z zakresu ochrony 
własności przemysłowej 
i prawa autorskiego 

Student/ka nie tylko 
zna i rozumie 
podstawowe pojęcia 
z zakresu ochrony 
własności 
przemysłowej i prawa 
autorskiego, ale także 
przedstawić różnice 
pomiędzy różnymi 
instytucjami w/w 
dziedzin 

Student/ka nie tylko zna 
i rozumie podstawowe 
pojęcia z zakresu ochrony 
własności przemysłowej 
i prawa autorskiego, ale 
także przedstawić różnice 
pomiędzy różnymi 
instytucjami w/w dziedzin 
i przedstawić ich strukturę 

EK_U02 Student/ka 
nieprawidłowo posługuje 
się wybranymi normami 
i regułami prawnymi, 
zawodowymi i moralnymi 
w celu rozwiązania 
podstawowych 
problemów decyzyjnych 
pojawiających się na 
średnim szczeblu 
zarządzania 
w przedsiębiorstwie, nie 
kieruje się przy tym 
zasadami etycznymi  

Student/ka prawidłowo 
posługuje się wybranymi 
podstawowymi normami 
i regułami prawnymi, 
podstawowych problemów 
decyzyjnych pojawiających 
się na średnim szczeblu 
zarządzania 
w przedsiębiorstwie 

Student/ka prawidłowo 
posługuje się 
wybranymi 
podstawowymi 
normami i regułami 
prawnymi, 
podstawowych 
problemów 
decyzyjnych 
pojawiających się na 
średnim szczeblu 
zarządzania 
w przedsiębiorstwie, 
kieruje się przy tym 
zasadami etycznymi 

Student/ka prawidłowo 
posługuje się wybranymi 
normami i regułami 
prawnymi, podstawowych 
problemów decyzyjnych 
pojawiających się na 
średnim szczeblu 
zarządzania 
w przedsiębiorstwie, 
kieruje się przy tym 
zasadami etycznymi 

EK_U03 
Student/ka nie jest 
przygotowany/a do pracy 
jako specjalista lub 
menadżer średniego 
szczebla 
w przedsiębiorstwie; nie 
jest przygotowany/a do 
podjęcia i prowadzenia 
działalności 
gospodarczej; nie potrafi 
wykorzystywać zdobytej 
wiedzy, do rozstrzygania 
dylematów 
pojawiających się 
w pracy zawodowej 

Student/ka jest 
przygotowany/a do pracy 
jako specjalista 
w przedsiębiorstwie; jest 
przygotowany/a do podjęcia 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej; potrafi 
wykorzystywać zdobytą 
wiedzy, do rozstrzygania 
podstawowych dylematów 
pojawiających się w pracy 
zawodowej 

Student/ka jest 
przygotowany/a do 
pracy jako specjalista 
lub menadżer 
średniego szczebla 
w przedsiębiorstwie; 
jest przygotowany/a do 
podjęcia i prowadzenia 
działalności 
gospodarczej; potrafi 
wykorzystywać zdobytą 
wiedzy, do 
rozstrzygania 
podstawowych 
dylematów 
pojawiających się 
w pracy zawodowej 

Student/ka jest 
przygotowany/a do pracy 
jako specjalista lub 
menadżer średniego 
szczebla 
w przedsiębiorstwie; jest 
przygotowany/a do 
podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
potrafi wykorzystywać 
zdobytą wiedzy, do 
rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w pracy 
zawodowej 

EK_U04 
Student/ka nie potrafi 
posługiwać się 
przepisami prawa 
krajowego oraz 
europejskiego 
w zakresie działalności 
gospodarczej w celu 
uzasadniania 
konkretnych działań 
i decyzji  

Student/ka posługuje się 
podstawowymi przepisami 
prawa krajowego oraz 
europejskiego w zakresie 
działalności gospodarczej 
w celu uzasadniania 
konkretnych działań 
i decyzji  

Student/ka 
w należytym stopniu 
posługuje się 
przepisami prawa 
krajowego oraz 
europejskiego 
w zakresie 
działalności 
gospodarczej w celu 
uzasadniania 
konkretnych działań 
i decyzji  

Student/ka w pełni  
posługuje się przepisami 
prawa krajowego oraz 
europejskiego w zakresie 
działalności 
gospodarczej w celu 
uzasadniania 
konkretnych działań 
i decyzji, ale także  

EK_K05 Student/ka nie potrafi 
uczestniczyć w pracach 
grupy przygotowującej 
projekty społeczne, 
uwzględniające aspekty 
prawne, ekonomiczne 
i polityczne 

Student/ka potrafi 
w podstawowym stopniu 
uczestniczyć w pracach 
grupy przygotowującej 
projekty społeczne, 
uwzględniające aspekty 
prawne, ekonomiczne 
i polityczne 

Student/ka potrafi 
w pełni uczestniczyć 
w pracach grupy 
przygotowującej 
projekty społeczne, 
uwzględniające aspekty 
prawne, ekonomiczne 
i polityczne 

Student/ka potrafi 
uczestniczyć jako lider  
w pracach grupy 
przygotowującej projekty 
społeczne, 
uwzględniające aspekty 
prawne, ekonomiczne 
i polityczne 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 K06 

Egzamin pisemny       



Egzamin ustny       

Zaliczenie pisemne       

Zaliczenie ustne X X X X X X 

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne X X X X X X 

Test       

Projekt       

Praca pisemna       

Raport       

Prezentacja multimedialna       

Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 

Inne (jakie?) -       

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 

15 15 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 

15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 40 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 

35 35 

Razem 4+5 35 35 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

 
Literatura podstawowa 1. Fijałkowski T., Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz inne, 

Warszawa 1994 
2. Flicińska L., Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie 

Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2002 
3. Karpowicz A., Autor – Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, 

Warszawa 1994 
4. Karpowicz A., Podręcznik prawa autorskiego, Warszawa 2002 
5. Latarska K., Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i intelektualnej, Gdańsk 1994 
Literatura uzupełniająca 1. Golat K., Golat R., Prawo autorskie w praktyce. Objaśnienia – tekst 

ustawy – wzór, Warszawa 1998 
2. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce 

polskiej, Warszawa 2002 
3. Kondrat M., Znaki towarowe w Internecie, Warszawa 2000 
4. Nowicka A., Prawnoautorska i patentowa ochrona programów 

komputerowych, Warszawa 2004 
5. Praca zbiorowa. Własność intelektualna i przemysłowa w prawie 

międzynarodowym, europejskim i krajowym, Wrocław 1998 

 


