
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:   The protection of intellectual property 

Język wykładowy:   język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   filologia polska 

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

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

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Renata Bryzek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Renata Bryzek 

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Cele przedmiotu: przygotowanie studentów do 
rozumienia praw ochrony własności intelektualnej, 
historii kształtowania się tych praw i organizacji je 
chroniących;  stworzenie warunków do 
teoretycznego poznania, jak i zastosowania ich w 
pisaniu pracy licencjackiej i magisterskiej oraz w 
przyszłym życiu zawodowym i społeczno-
kulturalnym. 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej (zwłaszcza 
prawa autorskiego) i przemysłowej. 

K_W15 

W_02 
Zna i rozumie podstawy prawa autorskiego na tle problemów związanych z 
rozwojem mediów i społeczeostwa wiedzy. 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi korzystad z wybranych źródeł naukowych zgodnie  z zasadami etycznymi 
oraz prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej (w szczególności z 
prawem autorskim) i przemysłowej 

K_U17 

U_02 
Potrafi integrowad uzyskane informacje, wyciągad podstawowe wnioski oraz 
formułowad i uzasadniad  opinie 

K_U17 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w 
zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego 

K_K08, K_K11 

Forma i typy zajęć:  wykład (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



Znajomość rodzajów oraz hierarchii aktów prawnych 

Treści modułu kształcenia: 

1. Własność intelektualna – historia i znaczenie pojęcia. 
2. Monopole intelektualne i źródła praw na dobrach niematerialnych. 
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres prawa autorskiego. Podmiot – autor, przedmiot – 

utwór, rodzaje utworów. 
4. Podmiotowy i przedmiotowy zakres prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i 

majątkowe. Prawa autorskie i prawa pokrewne. 
5. Zarządzanie prawami autorskimi: okres ochrony utworu, domena publiczna,pola 

eksploatacji. 
6. Zarządzanie prawami autorskimi: dozwolony użytek prywatny i publiczny, prawo cytatu. 
7. Sposoby i skutki naruszenia praw autorskich: plagiat, autoplagiat. 
8. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich: sankcje cywilne, sankcje karne. 
9. Sposoby przekazania praw autorskich: umowy o przekazaniu praw autorskich i umowy 

licencyjne. 
10.  Sposoby przekazania praw autorskich: pola eksploatacji, wolne licencje, Ruch Wolnej 

Kultury. 

11. Sposoby przekazania praw autorskich: Licencje Creative Commons. 

12.  Pojęcie własności przemysłowej. Prawa własności przemysłowej i ich ograniczenia. 

Rejestracja i międzynarodowa ochrona własności przemysłowej.  

13.  Umowy o przekazaniu praw własności przemysłowej i licencyjna. Naruszenie praw 

własności przemysłowej. 

14.  Bazy danych i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 

15.  Analiza wybranych aktów prawnych, zaliczenie. 

Literatura podstawowa: 

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008, 
rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII. 

2. Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, Warszawa 2014, 
http://prawokultury.pl/kurs/ 

3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P. Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w 
szczególności rozdziały: I i LII. 

Literatura dodatkowa: 

     R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008. 
    WWW. Vagla.pl. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi, elementy konwersacji. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wszystkie efekty weryfikowane będą podczas kolokwium zaliczeniowego na koniec semestru. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: usprawiedliwienie nieobecności, zaliczenie prac 
bieżących (ustnych lub pisemnych) i kolokwium. 
Kryteria oceny semestralnych zaliczeń pisemnych: 
0 – 50 % - niedostateczny 
51 - 60% - dostateczny 
61 - 70% - dostateczny plus 
71 – 80% - dobry 



81 – 90% - dobry plus 
91 – 100% bardzo dobry 
Poprawy: Jednorazowa poprawa prac bieżących poza zajęciami w semestrze.  

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 4 godz. 

Udział w konsultacjach 1 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i udział w nim 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 


