
 

Kod przedmiotu A1.7 
Nazwa 

przedmiotu 
Ochrona prawna własności intelektualnej 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu A. Moduł obowiązkowy, A1. ogólny 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Administracja publiczna 

2. Administracja w biznesie 

Semestr 3 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

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) 
- - 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 25 25 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
25 25 

Razem 4+5 25 2 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą struktury 

wewnętrznej prawa własności intelektualnej oraz 

wskazuje cechy odróżniające prawo własności 

intelektualnej od innych gałęzi prawa oraz jego 

miejsce w systemie 

K_W01 



K_W02 Zna podstawową terminologię, definiuje 

podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa 
K_W03 

K_W03 

Ma wiedzę o metodach i narzędziach w tym 

technikach pozyskiwania informacji  o prawie oraz 

wykorzystuje pozyskaną wiedzę do merytorycznej 

oceny konkretnej instytucji prawnej z zakresu 

ochrony prawa własności intelektualnej 

K_W04 

 

K_W04 
Posiada  podstawową wiedzę dotyczącą źródeł i 

struktury wewnętrznej prawa własności 

intelektualnej 
K_W05 

K_W05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu 

ochrony praw własności intelektualnej 
K_W06 

K_W06 
Ma podstawowa wiedzę o człowieku jako podmiocie 

stosunków prawnych i przysługujących  mu prawach i  

ochronie 
K_W08 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U07 Potrafi prawidłowo interpretować  pojęcia  z zakresu 

prawa własności intelektualnej 
K_U01 

K_U08 Ma umiejętność korzystania  z aktów prawnych 

dotyczących w/w tematyki 
K_U02 

K_U09 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać 

działalność organów administracji w omawianym 

zakresie 
K_U03 

K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy 

w praktyce 
K_U09 

K_U11 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zmian w ustawodawstwie prawnym w omawianym 

zakresie 
K_U10 

K_U12 
Posiada umiejętność przygotowania prac  pisemnych, 

prezentacji ustnych i multimedialnych  

przedstawiających wybrane zagadnienia prawne 
K_U12 

K_U13 
Potrafi uczestnicząc w dyskusji prawidłowo 

argumentować i formułować wnioski oraz 

rozstrzygać o problemach 
K_U15 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K06 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność 

kształcenia się zawodowego i praktycznego 
K_K01 

K_K10 

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

kreatywny 
K_K08 

Cele kształcenia 

1. Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki. 

2. Student powinien zapoznać się z aktami prawnymi, orzecznictwem oraz poglądami doktryny 

dotyczącymi omawianej problematyki 

3. Student powinien uzyskać wiedzę odnośnie wykładni omawianych przepisów prawa oraz nabyć 

umiejętność ich praktycznego zastosowania przy rozwiązywaniu problemów prawnych. 

Treści kształcenia 

WYKŁADY: 

1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym: 

2. Odrębność od innych gałęzi prawa 

3. Struktura wewnętrzna 



4. Modele ochrony dóbr intelektualnych 

5. Funkcje ochrony własności intelektualnej 

6. Prawo własności intelektualnej a regulacje antymonopolowe 

7. Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej: 

8. Historia własności intelektualnej. 

9. Źródła prawa własności intelektualnej 

10. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej. 

11. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej. 

12. Przeniesienie własności intelektualnej. 

13. Wyczerpanie praw własności intelektualnej. 

14. Ustanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej. 

Zalecana literatura  

Literatura podstawowa: 

 

1. M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Warszawa 2010; 

2. J. Hetman, Podstawy prawa własności intelektualnej, Warszawa 2008; 

Literatura uzupełniająca:  

 

1. A. Szewc G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 

2. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008 

3. M. Załucki, Licencja na używanie znaku towarowego, Studium prawno porównawcze, 

Warszawa 2008 

4. J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa 2003 

5. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo 

autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005 

6. R. Stefanicki, Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej – 

dyrektywa 2005/29/WE, Warszawa 2007.  

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny X 

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  



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”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) – ..............................................  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 

 
 


