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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I10A.1462.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marta Paluch

Pozostali prowadzący Marta Paluch

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 1

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z istotą ochrony własności intelektualnej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów
patentowych

ZI_P6S_WG16
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi poszukiwać i twórczo wykorzystać
informacje pochodzące z różnych dziedzin nauki
z zachowaniem właściwych praw ochronnych w tym
prawa autorskiego

ZI_P6S_UU16
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny własnej
wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących
z różnych źródeł

ZI_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
Student jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu
biotechnologii i nauk o żywności w rozwiązywaniu
problemów zawodowych, w tym również do konsultacji
i zasięgania opinii specjalistów

ZI_P6S_KK02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 1

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
26

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
26

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.                  Charakterystyka prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
podstawowe akty prawne, prawo własności przemysłowej, ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2.                  Podstawowe pojęcia z zakresu wynalazczości (przedmiot i podmiot
prawa, nowość, badania patentowe, stan techniki, procedury przed UPRP)

3.                  Przedmioty własności przemysłowej

4.                  Wynalazki charakterystyka, pojęcie wynalazku; zdolność patentowa;
treść patentu;; naruszenie patentu; prawa osobiste wynalazcy i ich ochrona

5.                  Ograniczenia patentu. Korzyści płynące z ochrony patentowej.

6.                  Zgłoszenie patentowe – wymagania formalne, elementy opisu,
zastrzeżenia patentowe

7.                  Wynalazki biotechnologiczne.

8.                  Dodatkowe prawa ochronne SPC

9.                  Inne formy ochrony: know-how, projekty racjonalizatorskie,
regulaminy, ochrona utworów na podstawie prawa autorskiego, nieuczciwej
konkurencji

10.              Depozyty patentowe - Traktat budapeszteński, PCM Polska Kolekcja
Mikroorganizmów 

11.              Wyczerpanie praw własności intelektualnej i przemysłowej

12.              Praktyczne aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w
dziedzinie biotechnologii

13.              Prawo autorskie. Utwór, jego ochrona i ograniczenia ochrony.

14.              Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w dziedzinie
biotechnologii w konwencjach międzynarodowych i porządku prawnym Unii
Europejskiej.

15.              Procedury prawne zapewniające ochronę własności intelektualnej i
przemysłowej

Wykład
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Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia audytoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 50%

Literatura
Obowiązkowa

Pyrża A.: Poradnik wynalazcy- praca zbiorowa, wyd. 2 uzup. Warszawa 2009;1.
Żakowska-Henzler H.: Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Warszawa 2006;2.

Dodatkowa

Kotarba W.: Patentowanie wynalazków biotechnologicznych, 2003;1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

ZI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_UU16 Absolwent potrafi potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

ZI_P6S_WG16
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego,
rozumie jak korzystać z zasobów informacji patentowej, ma świadomość konieczności zarządzania
zasobami własności intelektualnej


