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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Intellectual Property Protection, PG_00049884

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot Maciej Nyka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Maciej Nyka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Intellectual Property Protection - summer 2023 - Moodle ID: 23678
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23678

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 4.0 31.0 50

Cel przedmiotu Przekazanie studentom podstaw wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W12] zna podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu 
prawnych i etycznych aspektów 
zarządzania oraz ochrony 
własności intelektualnej

zna podstawowe pojęcia i zasady 
ochrony własności intelektualnej

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W09] zna podstawowe 
uwarunkowania dotyczące norm i 
standardów obejmujących 
poszczególne obszary 
funkcjonowania organizacji z 
uwzględnieniem norm kulturowych

rozumie podstawowe normy w 
zakresie ochrony własności 
intelektualnej oraz praw autorskich

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] przestrzega zasad etyki 
biznesu do podejmowanych 
działań menedżerskich, a także 
posługuje się odpowiednimi 
przepisami i regułami prawnymi 
oraz systemami normatywnymi

posługuje się normami ochrony 
własności intelektualnej

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu 1. Ochrona wynalazków oraz utworów rys historyczny.
2. Problematyka własności intelektualnej w doktrynie prawniczej.
3. Prawo własności przemysłowej charakterystyka ogólna. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe
przepisy wspólne.
4. Struktura, organizacja i zadania Urzędu Patentowego.
5. Prawo autorskie - przedmiot prawa autorskiego, zakres ochrony i przesłanki jej stosowania. Podmiot
prawa autorskiego.
6. Treść prawa autorskiego autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek utworów chronionych
przepisami prawa autorskiego. Plagiaty

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
project 51.0% 40.0%
test 51.0% 60.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. G.Michniewicz Ochrona własności intelektualnej Warszawa 2020
2. E. Kucharska, M. Le Mauviel Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and
Related Rights. Idustrial Property Law Warszawa 2017

Uzupełniająca lista lektur 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz.
832);
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej
(Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508).

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Ochrona wizerunku w dziełach fotograficznych.

 

Międzynarodowe systemy ochrony patentów

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


