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Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBLS.L2B.1674.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Kapała

Pozostali prowadzący Anna Kapała

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 12

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z prawoznawstwa i prawa cywilnego, wykształcenie
umiejętności praktycznych w zakresie wyszukiwania źródeł prawa, rozumienia przepisów prawnych, i ich
odpowiedniego zastosowania. Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami ochrony
i korzystania z poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej w kategoriach: prawa autorskiego oraz
własności przemysłowej.
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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 podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu prawa cywilnego, autorskiego i prawa
własności przemysłowej.

KB_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi interpretować i stosować się
do przepisów prawa ochrony własności intelektualnej. KB_P6S_UW11 Zaliczenie pisemne,

Projekt

U2
Student potrafi przygotować i przedstawić
opracowanie zagadnienia z ochrony własności
intelektualnej w formie prezentacji, wykorzystując
odpowiednie przepisy prawa oraz literaturę.

KB_P6S_UW12 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia
nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa
autorskiego i własności przemysłowej.

KB_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 12

Przygotowanie prezentacji/referatu 7

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć



3 / 4

1.

Źródła prawa, system prawa, przepis prawny i norma prawna, podmioty prawa,
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, formy i rodzaje czynności
prawnych, pojęcie własności intelektualnej, przedmiot i podmiot prawa
autorskiego, treść autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych,
pojęcie plagiatu, piractwa i dozwolonego użytku osobistego; ochrona w prawie
własności przemysłowej, w tym ochrona znaku towarowego, wzoru
przemysłowego, wzoru użytkowego,
oznaczeń geograficznych, wynalazku.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, analiza przypadków

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Projekt 100%

Dodatkowy opis

ocena z testu 50%, ocena z prezentacji 50 %

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

K. Kuciński (red.), Zarys prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016;1.
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa, Zofia Zawadzka (red.), Prawo własności2.
intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018;
Akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.; Ustawa3.
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.; Ustawa
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.;

Dodatkowa

D. Wetoszka, Prawo własności intelektualnej, Beck, Warszawa 20191.
G. Michniewicz, Prawo własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 20212.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

KB_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do systematycznego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin
pokrewnych, uznaje jej znaczenie poznawcze. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę

KB_P6S_UW11 Absolwent potrafi stosować zasady BHP i ergonomii w laboratoriach i w pracy terenowej. Prawidłowo
interpretuje i stosuje przepisy prawne.

KB_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotowywać sprawozdania, pracy projektowej, referatu oraz innych prac pisemnych
lub prezentacji multimedialnych. W tym celu wykorzystuje wszelkie dostępne źródła informacji.

KB_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie najważniejsze zasady prawa, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.
Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczące dobrostanu zwierząt.


