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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PG_00048200

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski
polski

Semestr studiów 8 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Elżbieta Walkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 5.0 5.0 25

Cel przedmiotu Przekazanie studentom podstaw wiedzy o własności intelektualnej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

Potrafi, przy formułowaniu i 
rozwiązywaniu sytuacji życiowych 
i zawodowych dostrzegać i 
stosować  konstrukcje prawne 
chroniące własność intelektualną

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

Zna podstawowe pojęcia i zasady 
z zakresu nauk humanistycznych 
w tym prawnych ze szczególnym 
uwzględnienie ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_W06] zna zasady 
konstruowania i wymiarowania ele-
mentów konstrukcji budowlanych: 
metalowych, żelbetowych, 
drewnianych, murowych

Ma ogólną wiedzę o konstrukcjach 
budowlanych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W07] ma podstawową wiedzę 
na temat procesów 
przyrodniczych (hydrologicznych, 
hydrauli-cznych lub 
geologicznych) oraz ich wpływu 
na podłoże budowlane; rozumie 
specyfikę występowania wód 
powierzchniowych i podziemnych 
oraz wynikających z nich 
uwarunkowań projektowania i 
eksploatacji obiektów i konstrukcji 
budowlanych

Ma podstawową wiedzę o 
procesach przyrodniczych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W14] ma wiedzę na temat 
podstaw przedsiębiorczości, 
zarządzania i marketingu  w 
przedsiębiorstwie; zna normy i 
normatywy pracy w budownictwie 
oraz organizację i zasady 
kierowania budową

Ma postawową wiedzę na temat 
przedsiębiorczośćci

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu WYKŁAD Ochrona twórczości rys historyczny. Problematyka własności intelektualnej w doktrynie 
prawniczej. Prawo własności przemysłowej charakterystyka ogólna. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe przepisy wspólne. Struktura, organizacja i zadania Urzędu Patentowego. Prawne podstawy 
zwalczania nieuczciwej konkurencji. Czyny nieuczciwej konkurencji. Prawo autorskie - przedmiot prawa 
autorskiego, zakres ochrony i przesłanki jej stosowania. Podmiot prawa autorskiego. Treść prawa 
autorskiego autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek utworów chronionych przepisami 
prawa autorskiego. ĆWICZENIA Podstawowe pojęcia prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej. 
Wynalazki regulacja szczegółowa. Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych 
przepisy wstępne. Rzecznik patentowy. Warunki istnienia ochrony autorskoprawnej. Pracodawca jako 
podmiot prawa autorskiego. Ochrona utworów naukowych. Ochrona utworów artystycznych, literackich, 
muzycznych. Ochrona szczególna utworów audiowizualnych i programów komputerowych. Plagiaty.Czas 
trwania autorskich praw majątkowych i ich przejście na inne osoby. Prawa pokrewne zagadnienia ogólne. 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student powinien posiadać podstawy wiedzy o funkcjonowaniu prawa

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur E.Nowińska, U. Promińska, M.du Vall, Prawo własności przemysłowej. 
Przepisy i omówienie, Warszawa 2003 r.; J. Sobczak, Prawo autorskie i 
prawa pokrewne, Warszawa Poznań 2000.; J. Sobczak, Polskie prawo 
prasowe, Poznań 1993.

Uzupełniająca lista lektur Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa 
pokrewne); Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności 
przemysłowej; Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach 
patentowych; Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wynalazki, które zmieniły świat?

 

Najważniejsze wynalazki w budownictwie.

Ochrona projektów budowlanych.

Ochrona utworów artystycznych

Dozwolony użytek z utworów

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


