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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Informacje ogólne

Nazwa
przedmiotu Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Kod
przedmiotu FIRsd-1-1,5

Status
przedmiotu Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Kierunek
studiów finanse i rachunkowość

Specjalność -----

Specjalność
(uwagi) -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Punkty ECTS
Wykłady Ćwiczenia

Stacjonarne
1 1 15.0 0 1.0

Suma 15.0 0 1.0

Poziom

studiów
I stopnia

Profil Praktyczny i ogólnoakademicki



Osoba
odpowiedzialna
za program
przedmiotu

mgr M. Gnela

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego, postępowania
administracyjnego oraz karnego.

Założenia i cele
przedmiotu

Własność prywatna jako podstawa do funkcjonowania gospodarki rynkowej obejmuje
obecnie nie tylko materialne składniki majątkowe ale również  te o charakterze
intelektualnym. Dzieła autorskie jak również osiągnięcia pracy ludzkiej mieszczącej się w
pojęciu wynalazczości, zasługują na szczególny status w przestrzeni społecznej ze
względu na ich innowacyjny charakter. Ze względu na możliwość swobodnej
egzemplifikacji dorobku autorskiego i wynalazczego, wspomniane wartości wymagają
szczególnej ochrony prawnej. 

Podstawowym celem jest uświadomienie słuchacza o złożoności procesu ustalania
utworów i wynalazków, oraz akceptacji praw autorów oraz wynalazców w odniesieniu
do ich pracy intelektualnej. 

Prowadzący
zajęcia mgr Maciej Gnela

Egzaminator/
Zaliczający mgr Maciej Gnela

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich, w tym:

godz.:
20.0

ECTS:
0.8

godz.:
0.0

ECTS:
0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 4 0

Udział w egzaminie (godz.) 1 0

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym:
godz.:

5.0

ECTS:

0.2

godz.:

0.0

ECTS:

0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 0 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0



Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)

godz.:
25.0

ECTS:
1.0

godz.:
0.0

ECTS:
0.0

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1 ma podstawową wiedzę o charakterze prawa
autorskiego i praw pokrewnych FIR_W01

test
dydaktyczny,
egzamin
praktyczny

W2 ma podstawową wiedzę o charakterze prawa własności
przemysłowej FIR_W01

W3 ma ogólną wiedzę na temat zarządzania prawami
autorskimi FIR_W05

W4 ma ogólną wiedzę na temat zabezpieczania praw
wynalazców oraz innych praw własności przemysłowej FIR_W05

W5 ma wiedzę o funkcjonowaniu Urzędu Patentowego RP FIR_W07

W6 ma wiedzę o organizacjach zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi FIR_W07

W7
zna i rozumie podstawowe pojęcia i reguły z zakresu
prawa własności intelektualnej i praw pokrewnych FIR_W08

W8
posiada szczegółową wiedzę dotyczącą sposobów
zabezpieczania i dochodzenia roszczeń dotyczących praw
własności intelektualnej

FIR_W15

Umiejętności

U1
Prawidłowo identyfikuje źródła prawa własności
intelektualnej w celu określenia właściwych ścieżek FIR_U05



postępowania

test
dydaktyczny,
egzamin
praktyczny

U2
potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki
podejmowanych działań w ramach zarządzania prawami
autorskimi

FIR_U03

U3
potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować
zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy
dotyczącej zabezpieczenia prawnego wynalazków

FIR_U01

Kompetencje społeczne

K1 jest gotów do właściwego wypełnienia roli społecznej
twórcy i osób z nimi kooperujących FIR_K04

test
dydaktyczny,
egzamin
praktyczny

K2
jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie zabezpieczenia prawnego
własności przemysłowej

FIR_K06

K3 ma świadomość permanentnie zmieniającego się prawa
włąsności intelektualnej FIR_K01

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny
wykład z prezentacją multimedialną.

Treści programowe
Wykłady

1. Prawo własności intelektualnej – rys historyczny i jego pozycja na tle innych dyscyplin nauk
prawnych

2. Definicje ogólne
3. Autorskie prawa osobiste
4. Autorskie prawa majątkowe
5. Dozwolony użytek z utworu
6. Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych
7. Przedmiot prawa własności przemysłowej
8. Patent i inne prawa ochronne własności przemysłowej
9. Postępowanie rejestrowe przez Urzędem Patentowym RP

10. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

ćwiczenia

brak

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia



Kryteria oceny osiągania przez
studenta zakładanych efektów
kształcenia

1.  Test pisemny (kolokwium 15 pytań jednokrotnego wyboru.
Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt):

0-7 pkt: ndst

8-9 pkt: dst;

10 pkt: +dst;

11-12: pkt db;

13 pkt: +db;

14-15 pkt: bdb

Forma i warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena z egzaminu będzie oparta wyłącznie o test wyboru
(100%)

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2016.

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz.
1191 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 30 lutego 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 776, ze zm.)

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2018

2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2014

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak
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