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Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy na temat zasad ochrony własności intelektualnej. Nabywanie umiejętności praktycznych w
stosowaniu poznanych zasad.

Wymagania wstępne: Umiejętność podania prostych przykładów własności intelektualnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada podstawową wiedzę na temat prawa chroniącego
wartości intelektualne K_W081 EP1

ma wiedzę na temat rozwiązań prawnych
międzynarodowych i unijnych K_W082 EP2

umiejętności
potrafi zastosować prawo chroniące własność
intelektualną do własnych działań K_U031 EP3

kompetencje społeczne

ma świadomość, że wartość intelektualna stanowi
specyficzny rodzaj własności K_K021 EP4

jest gotów reagować na fakty kradzieży wartości
intelektualnej K_K032 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Międzynarodowe akty prawne chroniące własność intelektualną 1 0

22. Prawo autorskie 1 0

13. Wynalazki 1 0

14. Wzory użytkowe i przemysłowe 1 0

15. Znaki towarowe 1 0

16. Utwory audiowizualne 1 0

17. Programy komputerowe i bazy danych 1 0

wykład informacyjnyMetody kształcenia
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Barta J., Markiewicz R. (2008): Prawo autorskie

Stec P. (red.) (2011): Ochrona własności intelektualnej
Literatura podstawowa

Kotarba W. (2000): Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i
Światowej Organizacji Handlu

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną - na podstawie wyników testu (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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