
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej  
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska,  

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Instytut Nauk Społecznych 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: doc. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: doc. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka  

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma          
zajęć 

 
Forma 
studiów 

Wykład 

 
WS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Wykład - 
zdalne 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 4 (I sem.) 
7 (I 

sem.) 1,0 (I 
sem.) 

  

 

  

 

  

 

14 (I sem.)  

 

  

 

  

 
1,0 

(I 
sem.) Niestacjo-

narne 
4 (I sem.) 

7 (I 
sem.) 

    
  

14 (I sem.)      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

udział w zajęciach 4/4 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej 14/14 

samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 7/7 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 25/25 

Punkty ECTS 1/1 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0/0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 28/28 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W07 
Ma wiedzę o prawnych uwarunkowaniach funkcjono-
wania instytucji związanych z działalnością zawodową 

Wykład, wy-
kład -zdalne 

Wykład problemowy, wykład 
zdalny 

Test na platformie zdalnego nau-
czania 

K1P_W12 
Posiada wiedzę na temat najważniejszych przepisów 
prawnych oraz ich interpretacji w zakresie ochrony 
praw autorskich i własności przemysłowej 

Wykład, wy-
kład -zdalne 

Wykład problemowy, wykład 
zdalny 

Test na platformie zdalnego nau-
czana 

Umiejętności 

K1P_U05 

Potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 
instytucji związanych z działalnością zawodową oraz 
przestrzegać dobrych praktyk związanych z pracą za-
wodową 

Wykład- 
zdalne 

Wykład zdalny 
Test na platformie zdalnego nau-
czania 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania za-
wodowego 

Wykład, wy-
kład - zdalne 

Wykład problemowy, wykład 
zdalny 

Test na platformie zdalnego nau-
czania 
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9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

Aktywność Oceny Obliczenia 
Do 
końcowej 

Test bdb (5) 5*100% 5 

Wynik końcowy 5 

 
Wynik testu w % ocena 

0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

ndst 
dst 
dst+  
db 
db+ 
bdb 

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 

a. Nazwa grupy zagadnień - wykład 
Charakterystyka nauk prawnych.  

• Pojęcie prawa i jego funkcje.  

• Prawo jako zespół norm postępowania.  

• Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcje pojmowania prawa. 
System prawa. 

• Cechy formalne w prawie: spójność i zupełność.  

• Typy systemów prawa (system kontynentalny, system common law).  

• Systemy konkretne, pionowa i pozioma systematyzacja prawa, prawo publiczne i prywatne. 
Stosunek prawny  

• Pojęcie i charakterystyka.  

• Fakty prawne.  

• Podmioty stosunku prawnego (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych)  

• Przedmiot stosunku prawnego. 

• Treść stosunku prawnego.  2 
Źródła prawa. 

• Tworzenie prawa (prawo stanowione, kontraktowe, precedensowe, zwyczajowe).  

• Podstawowe zasady techniki prawodawczej,  

• Budowa tekstu prawnego.  

• Publikacja i ogłoszenie aktu prawodawczego. 
Wykładnia prawa  

• Pojęcie, podział i model wykładni 
Obowiązywanie, stosowanie i przestrzeganie prawa 

• Pojęcie obowiązywania prawa; aspekt czasowy, terytorialny.  

• Pojęcie przestrzegania prawa,  

• Pojęcie stosowania prawa, typy stosowania prawa i etapy 
Autorskie prawa osobiste i majątkowe (forma zdalna) 

• Zakres prawa autorskiego w pierwszych konwencjach 

• Ochrona praw autorskich  

• Przeniesienie majątkowych praw autorskich 

• Prawa pokrewne 

Ochrona własności przemysłowej (forma zdalna) 

• Patenty i wynalazki 

• Utrata patentu. Wygaśnięcie patentu. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu.  

• Licencje 

Wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe (forma zdalna) 

• Wprowadzenie 

• Wzór użytkowy 

• Wzór przemysłowy 
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• Znak towarowy 

Topografia układów scalonych, projekty racjonalizatorskie, oznaczenia geograficzne (forma zdalna) 

• Topografia układów scalonych 

• Projekty racjonalizatorskie 

• Oznaczenia geograficzne 

Inne zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej (forma tradycyjna) 

• Internet a prawo autorskie 

• Internet a umowy na odległość 

• Bazy danych - ochrona 

• Kontrola produkcji nośników optycznych 

• Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

• Kontrola produkcji nośników optycznych 

• Komisja Prawa Autorskiego 

• Fundusz Promocji Twórczości 

11. Wymagane środki dydaktyczne 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011.  

• Kowalczuk-Szymańska M., Sztejnert-Roszak O., Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty 
prawne i procedury dochodzenia  roszczeń, Warszawa 2011.  

• Krajewski R., Prawnokarna ochrona własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa autor-
skiego, Włocławek 1998.  

• Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.  

• Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006 i nast.  

• Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007 i nast.  

• Przybyliński B., Ochrona własności intelektualnej, Bydgoszcz 2012.  

• Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa: podstawowe pojęcia nauk o władzy, państwie, prawie w per-
spektywie Unii Europejskiej, Toruń 2000. 

b. Literatura uzupełniająca:  
• Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Oficyna Wolter Kluwer 2019.  
• Kondrat M., Dreszer-Lichańska H., Własność przemysłowa w Unii Europejskiej, Gdańsk 2004.  
• Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2001.  
• Nowicka A., Poźniak-Niedzielska M., Promińska U., Żakowska-Henzler H., Prawo własności przemysło-

wej, Warszawa 2005.  
• Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.  
• Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2003.  
• Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007. 

c. Netografia: adres strony, stan z dnia:  

• www.mkidn.gov.pl, stan z dnia: 1 październik 2019 

• www.uprp.pl, stan z dnia: 1 październik 2019 

• www.europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-pro-
perty/index_pl.htm, 1 październik 2019 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Wykład doc. dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka 
 

 


