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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Prawo własności intelektualnej

Kod zajęć BN-1-1,13,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek
studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 15.0 0 1.0

Suma 15.0 0 1.0

Poziom
studiów studia pierwszego stopnia

Profil
Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr hab. Edward Malak



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiadomości ze szkoły średniej (WOS)

Założenia i cele
zajęć

Podstawowa orientacja, znajomość prawa własności intelektualnej jest obecnie jednym z
warunków właściwego funkcjonowania w życiu zawodowym oraz studenckim. Celem
wykładu było nie tylko omówienie węzłowych zagadnień lecz zdecydowane położenie
nacisku na problem plagiatu, licencji praw autorskich.      

Prowadzący
zajęcia dr hab. Edward Malak

Egzaminator/
Zaliczający dr hab. Edward Malak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i
studentów, w tym:

godz.:
15.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z
zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
10.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 8 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 2 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz
związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Odniesienia 
do



Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1

Nabycie niezbędnej ostrożności w korzystaniu z dorobku
(prac) innych podmiotów. Ma elementarną wiedzę w
zakresie własności intelektualnej - Zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W06 P6S_WG,
P6S_WK_01

odpowiedź,
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Posiada podstawową umiejętność w zakresie korzystania
ze źródeł prawa i literatury z zakresu prawa własności
intelektualnej

K_U06 P6S_UW_01 odpowiedź,
(W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Przepisy prawa nie są martwym systemem. Podlegają
zmianom w myśl zasady prawo podąża za życiem.
Student jest gotów do pogłębiania swej wiedzy w
zakresie prawa własności intelektualnej

K_K01 P6S_KK_01 odpowiedź,
(W)

Formy i metody kształcenia

Wykład na podstawie przepisów prawa, literatury fachowej oraz doświadczeń osobistych wykładowcy. 

Treści programowe
Wykłady

Podstawą wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawa własności intelektualnej. Wskazanie
zakresu jego obowiązywania na  podstawowych polach praktyki społecznej i przemysłowej. Stałe
akcentowanie potrzeby, obowiązku łączenia postanowień prawa z wymogami etyki. Wyjaśnianie konsekwencji
omijania, lekceważenia lub świadomego naruszania przepisów.   

Ćwiczenia
ćwiczenia

nie dotyczy

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

kryteria dla odpowiedzi ustnej: 0 – 50% ndst, 51-60% dst; 61-70%
+dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb



Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez
klasyfikacji

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu
(zaliczenia z oceną)

Egzamin
ustny

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

G. Michniewicz Ochrona własności intelektualnej, C.H.Beck, wyd. 4, Warszawa 2019

R. Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne, C,H, Beck, wyd. 10, Warszawa 2018

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

Zbiorowe Wieloaspektowość pojęcia plagiatu, Difin, Warszawa 2021

Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 z zmianami (Dz. U. 2017 r. poz. 776)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. 2018.1191. j.t.)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy
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