
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Ochrona własności intelektualnej ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Protection of intellectual property 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. inż. Aneta Cegiełka 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. inż. 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 obligatoryjny b) stopień I rok II 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i rolą ochrony własności 

intelektualnej oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;  

Metody dydaktyczne: wykład 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: geneza rozwoju ochrony własności intelektualnej na świecie i w 

Polsce; zasady systemu ochrony własności intelektualnej; znaczenie ochrony własności 

intelektualnej dla przedsiębiorców i konsumentów; działalność organizacji 

międzynarodowych i wspólnotowych w zakresie ochrony własności intelektualnej;  

kompetencje i działalność Urzędu Patentowego RP w zakresie ochrony własności 

przemysłowej oraz rola rzeczników patentowych; istota wynalazku patentowalnego; 

zasady udzielania patentów; znak towarowy – zasady rejestracji; wspólnotowy znak 

towarowy; wzór użytkowy; wzór przemysłowy; utwór jako przedmiot prawa autorskiego; 

ochrona prawna utworów w Polsce i na świecie (prawo autorskie); problem „piractwa” i 

"plagaiat"; ochrona praw pokrewnych w Polsce; konsekwencje cywilnoprawne i 

karnoprawne naruszania praw własności intelektualnej. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
      

Założenia wstępne:       

Efekty kształcenia: 

01 - student zna podstawowe pojęcia 

związane z ochroną własności 

intelektualnej oraz zasady prawnej 

ochrony dóbr własności przemysłowej i 

utworów 

02 - student rozumie rolę własności 

intelektualnej w prowadzeniu 

działalności przemysłowej oraz pracy 

naukowej 

03 - student posiada umiejętność stosowania 

norm prawnych i zasad etyki w korzystaniu z 

przedmiotów własności intelektualnej oraz zna 

konsekwencje naruszania praw własności 

intelektualne 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
Efekty: 01, 02 i 03 – zaliczenie pisemne 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań zaliczenia pisemnego z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Efekt 01- 33,33%, efekt 02- 33,33%,  efekt 03- 33,33% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. aktualne akty prawne związane z ochroną własności intelektualnej: Ustawa prawo własności przemysłowej, Ustawa o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych 

2.”Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów”. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, 2007. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

(http://www.frp.lodz.pl/antypirat/pobierz/Ochrona_Wlasnosci_Intelektualnej.pdf) 

3. Załucki M. „Prawo własności intelektualnej. Repetytorium”. Wyd. Difin, Wyd. II, 2010. 

4. Marek D., Kostański P. „Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów”. Wyd. Wolters Kluwer, 2008. 

5. Golat R. „Prawo autorskie i prawa pokrewne”. Wyd. C.H. Beck, 2001. 

UWAGI: Dodaj tekst
 

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

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

 30 h 

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

nauczycieli akademickich: 
1 ECTS 

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

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 student zna podstawowe pojęcia związane z ochroną własności 

intelektualnej oraz zasady prawnej ochrony dóbr własności 

przemysłowej i utworów 

K_W22, K_U16, K_K03 

 

02 student rozumie rolę własności intelektualnej w prowadzeniu 

działalności przemysłowej oraz pracy naukowej 

K_W22, K_U16, K_K03 

03 student posiada umiejętność stosowania norm prawnych i zasad 

etyki w korzystaniu z przedmiotów własności intelektualnej 

oraz zna konsekwencje naruszania praw własności 

intelektualnej 

K_W22, K_U16, K_K03 

 


