
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:   Protection of intellectual property 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Instytut historii i stosunków międzynarodowych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Rafał Roguski 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z obowiązującym prawem 

autorskim 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i definicje z zakresu własności 

intelektualnej, zna zasady i sposoby ochrony praw autorskich. 
K_W03 

W_02 
Posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej ochrony własności 

intelektualnej i podstaw prawa autorskiego.  
K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Korzysta w sposób zgodny z prawami autorskimi z podstawowych technik 

informacyjnych, multimedialnych i internetowych. 
K_U16, K_U21 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Student wykazuje etyczną postawę w zakresie korzystania z praw 

autorskich oraz ma świadomość wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 

K_K01, K_K05 

Forma i typy zajęć:  WYKŁAD 15 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej wyniesiona z edukacji na poziomie 

szkoły średniej.  

Treści modułu kształcenia: 



1. Własność intelektualna – informacje podstawowe (3 godz.). 

- pojęcie rzeczy i własności,  

- definicja własności intelektualnej,  

- rozwiązania, oznaczenia, utwory, 

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne (4 godz.).  

- przedmiot i podmiot prawa autorskiego, 

- dozwolony użytek chronionych utworów, 

- praca naukowa, a ochrona praw autorskich (plagiat, przywłaszczenie i prawo autora do integralności 

utworu), 

- patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, 

3. Własność intelektualna w dobie Internetu (3 godz.). 

 - programy komputerowe, 

 - bazy danych, 

 - pliki komputerowe,  

 - grafiki, filmy, zdjęcia, strony www., serwisy internetowe, 

4. System ochrony prawnej własności intelektualnej na świecie i w Polsce (3 godz.). 

 - aktualny stan prawny ochrony własności intelektualnej,  

 - ochrona cywilna i karna własności intelektualnej - ochrona danych osobowych, 

 - obrót prawami autorskimi, 

5. Instytucje na straży własności intelektualnej (2 godz.).  

 - instytucje państwowe chroniące prawa autorskie,  

 - organizacje chroniące prawa autorskie - zakres i cele działania, 

Literatura podstawowa: 

Kurzępa B., Kurzępa E., Ochrona własności intelektualnej: zarys problematyki, Toruń 2010. 

Machała W. Utwór: przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013. 
Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa, 2012. 

Przybyliński B., Ochrona własności intelektualnej, Bydgoszcz 2012. 

Sokołowska D., Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i 

słowników, Kraków 2001. 

Literatura dodatkowa: 

Brzozowska M., Prawo autorskie w reklamie i marketingu, Warszawa 2009.  

Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002. 

Internet a prawo autorskie red. Nauk. A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski, Lublin 2016.  

Karpowicz A., Podręcznik prawa autorskiego, Warszawa 2002. 

Prawo autorskie i własności przemysłowej: wybrane zagadnienia, red. nauk. Ryszard Wojciechowski, 

Siedlce 2014. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przy wykorzystaniu multimediów do 

przedstawienia w sposób obrazowy niektórych zagadnień programowych, studiowanie literatury 

podstawowej i pomocniczej, konsultacje. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów na podstawie: zaliczenia w formie ustnej, obecności na zajęciach oraz aktywności na 

zajęciach. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Sposób oceniania:  

Zaliczenie w formie ustnej 70% 

Aktywność na zajęciach oraz obecność 30% 

Sposób zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51 punktów procentowych.  

Przedział punktacji (%) 0-50 - ocena 2,0; 51-60 ocena 3,0; 61-70 ocena 3,5; 71-80 ocena 4,0; 81-90 ocena 

4,5; 91-100 ocena 5,0 



Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Konsultacje z prowadzącym moduł 5 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Punkty ECTS za przedmiot 
1 

 


