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Cel przedmiotu /
modułu:

Przekazanie wiedzy na temat zasad ochrony własności intelektualnej.

Wymagania wstępne:

Umiejętność podania prostych przykładów własności intelektualnej.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W20

H1A_W08,
S1A_W10,

3. potrafi zastosować prawo chroniące własność intelektualną
do własnych działań

K_U11

S1A_U06,
S1A_U07,

4. ma świadomość, że wartość intelektualna stanowi
specyficzny rodzaj własności

K_K06

H1A_K04,
S1A_K04,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. posiada podstawową wiedzę na temat prawa chroniącego
wartości intelektualne
Wiedza

2. ma wiedzę na temat rozwiązań prawnych międzynarodowych
i unijnych
Umiejętności

Kompetencje społeczne

5. przeciwstawia się faktom kradzieży wartości intelektualnej
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Międzynarodowe akty prawne chroniące własność intelektualną

2

2. Prawo autorskie

2

3. Wynalazki

2

4. Wzory użytkowe i przemysłowe

2

5. Znaki towarowe

2

6. Utwory audiowizualne

2

7. Programy komputerowe i bazy danych

3

Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

wykład informacyjny
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* kolokwium

1,2,3,4,5,

Zaliczenie z oceną - na podstawie wyników testu (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi).
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Literatura uzupełniająca
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

1

Studiowanie literatury

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

1

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

