A5. Wprowadzenie do studiowania i ochrona własności intelektualnej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Wprowadzenie do studiowania i ochrona własności intelektualnej,
A5

Nazwa przedmiotu (j.
ang.):
Kierunek studiów:

Introduction to the study and protection of intellectual property
Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

język polski

Rok akademicki:

2021/2022

Semestr:

I

Koordynator przedmiotu:

Mgr Grzegorz Sobolewski

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Omówienie funkcjonowania Uczelni. Charakterystyka kierunku studiów. Zasady organizacji
warsztatu własnej pracy przez studenta. Podstawowe akty prawne regulujące prawo własności
intelektualnej. Definicje związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego i
pokrewnego.
Liczba godzin zajęć w
ramach poszczególnych
form zajęć według planu
studiów:

stacjonarne: wykład – 15 h
niestacjonarne: wykład – 10 h
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia
się

A6_W01

prawa i obowiązki studenta, system i
kierunki studiów w Polsce, strukturę
uczelni i charakterystyką kierunku

wykład

obecność i
aktywność na
zajęciach

A6_W02

podstawowe akty prawne i definicje
związane z prawem własności
przemysłowej i prawa autorskiego

wykład

obecność i
aktywność na
zajęciach

wykład

A6_U03

interpretować zapisy zgłoszeń
patentowych

wykład

A6_K01

krytycznej oceny nabywanej przez
siebie wiedzy

wykład

A6_U01

A6_U02

wykład

wykład

obecność i
aktywność na
zajęciach
obecność i
aktywność na
zajęciach
obecność i
aktywność na
zajęciach
obecność i
aktywność na
zajęciach
obecność i
aktywność na
zajęciach

Stacjonarne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
1
Całkowita liczba
punktów ECTS: (A + B)

Niestacjonarne

podstawowe wymagania stawiane
zgłoszeniom patentowym i znakom
towarowym
swobodnie poruszać się w nowym
środowisku
oraz
efektywnie
wykorzystać czas przeznaczonego na
naukę
korzystać z informacji patentowej

A6_W03

A. Liczba godzin
kontaktowych z
podziałem na formy zajęć
oraz liczba punktów
ECTS uzyskanych w
ramach tych zajęć:

wykład

15

10

w sumie:
ECTS

15
0,6

10
0,4

B. Formy aktywności
studenta w ramach
samokształcenia wraz z
planowaną liczbą godzin
na każdą formę i liczbą
punktów ECTS:

zapoznanie z regulaminem studiów
5
omówienie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 5
patentowego
10
0,4

15
0,6

C. Liczba godzin zajęć
kształtujących
umiejętności praktyczne
w ramach przedmiotu
oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

-

-

-

-

w sumie:
ECTS
-

w sumie:
ECTS

5
10

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści
kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Wykłady:
Pedagogika studiowania (3 h st.) - system studiów wyższych w
Polsce, uczelnia i studiowanie, istota studiów. Charakterystyka
Uczelni, statut Uczelni. Proces uczenia się i studiowania. Motywy
uczenia się i studiowania.
Charakterystyka kierunku – podstawowe informacje (3 h) –
kierownik Zakładu, w którym prowadzony jest kierunek.

Przedstawienie regulaminu studiów. Program studiów na
kierunku. Charakterystyka uczenia poprzez e-learning.
Kompetencje osiągnięte po ukończeniu kierunku studiów.
Sylwetka absolwenta.
Formy opieki studentów (3 h) – opiekun roku. Przedstawienie
systemu stypendialnego. Sztuka skutecznego uczenia się. Zasady
efektywnego notowania. Trudności w studiowaniu i
rozwiązywanie problemów. Koła zainteresowań i inne formy
działalności, poza dydaktyką.
Przedsiębiorczość (2 h st.) – wykład prezydenta miasta Krosna.

Metody i techniki
kształcenia:
* Warunki i sposób
zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a
także warunki dopuszczenia
do egzaminu:
* Zasady udziału w
poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:
Sposób obliczania oceny
końcowej:
* Sposób i tryb
wyrównywania zaległości
powstałych wskutek
nieobecności studenta na
zajęciach:
Wymagania wstępne i
dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do
sekwencyjności
przedmiotów:
Zalecana literatura:

Ochrona własności przemysłowej (4 h) – Podstawowe pojęcia z
zakresu prawa własności przemysłowej, oraz praw autorskich i
pokrewnych. Regulacje prawnoautorskie związane z pisaniem
prac dyplomowych. Prawo patentowe, wzory przemysłowe, wzory
użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie
układów scalonych środki ich ochrony, procedury rejestracyjne.
Wykład, dyskusja.
-

-

Ocena końcowa przedmiotu wystawiona na podstawie obecności i
aktywności na zajęciach
-

-

Regulamin studiów w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Statut Uczelni
Program studiów dla kierunku
www.kwalifikacje.edu.pl
1.J. Sieńczyło- Chlabicz, M. Nowikowska, M. Rutkowska- Sowa
(red.), Prawo własności intelektualnej, (Wolters Kluwer),
Warszawa, 2018.
2.J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawa autorskie i prawa
pokrewne, (Wolters Kluwer), Warszawa, 2021.

3.Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, (Dz.U. z 1994 ,nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
4.Ustawa z 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2001, Nr 49, poz.508 z późn. zm.)

