
 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
INŻ2.2_IIS 

BIO2.2_IIS 
TECHN2.2_IIS 

 

Nazwa przedmiotu:   Prawo autorskie i ochrona patentowa ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Copyright and patent protection  

Kierunek studiów:  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Aneta Cegiełka 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Aneta Cegiełka 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot podstawowy b) stopień II, rok II c) stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy w zakresie prawa własności intelektualnej 

jako ważnego instrumentu rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 
wykład:  liczba godzin 10 godz 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: wynalazki biotechnologiczne – wynalazek biotechnologiczny a 

odkrycie, przesłanki zdolności patentowej wynalazku biotechnologicznego, zakazy 

patentowania, zakres ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych; pojęcie 

dodatkowego prawa ochronnego; własność intelektualna w rolnictwie – ochrona odmian 

roślin oraz oznaczeń geograficznych; prawo konkurencji – prawna ochrona konkurencji i 

konsumenta, pojęcie nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): 

Ochrona własności intelektualnej 

Założenia wstępne: 
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów: własności intelektualnej i 

zasad ich ochrony oraz ekonomii i podstaw marketingu 

Efekty kształcenia: 

01 – student rozumie rolę 

własności intelektualnej jako 

instrumentu rozwoju 

gospodarczego i społecznego kraju 

02 – student zna pojęcie i 

przesłanki ochrony wynalazku 

biotechnologicznego 

03 – student zna podstawy prawne ochrony 

przedmiotów własności intelektualnej w rolnictwie 

04 – student potrafi określić podstawowe zasady 

uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej 

05 – student rozumie znaczenie przedmiotów 

własności intelektualnej w kształtowaniu wartości 

przedsiębiorstwa 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
01 - 05 kolokwium zaliczeniowe wykładowe 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów kształcenia: 
treść pytań kolokwialnych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Kolokwium zaliczeniowe -  100% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

1. H. Żakowska-Henzler: Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2006. 

2. M. du Vall: Prawo patentowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2008. 

3. E. Nowińska, M. du Vall: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 5., Wydawnictwo Lewis 

Nexis, Warszawa, 2010. 

4. Aktualne teksty ustaw: ustawa – Prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o 

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o ochronie 

prawnej odmian roślin 

UWAGI:
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na kierunku 

01 
student rozumie rolę własności intelektualnej jako instrumentu 

rozwoju gospodarczego i społecznego kraju 
K_W16, K_K02, K_K03 

02 
student zna pojęcie i przesłanki ochrony wynalazku 

biotechnologicznego 
K_W11 

03 
student zna podstawy prawne ochrony przedmiotów własności 

intelektualnej w rolnictwie 
K_W11 

04 
student potrafi określić podstawowe zasady uczciwej konkurencji w 

działalności gospodarczej 
K_W12, K_W16, K_K03 

05 
student rozumie znaczenie przedmiotów własności intelektualnej w 

kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa 
K_W16, K_K03 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich: 
0,75  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 

takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0  ECTS 


