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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

z siedzibą w Poznaniu 
 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 

Kod przedmiotu: A.8.  

Osoba odpowiedzialna 
za przedmiot: 

Dr Ewa SZYMAŃSKA 

Osoby prowadzące 
zajęcia: 

Dr Ewa SZYMAŃSKA 
Mgr Natalia WILKOWSKA 

Wydział: Nauk Społecznych w Giżycku 

Kierunek: Psychologia 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Nie dotyczy  

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

I 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak  

 

Wymagania wstępne: 
Brak  

 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr I 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

- - - - - - 8 12 0 5 50 75 
Oznaczenie rodzaju zajęć:  
BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem, N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
ze studentem 

Oznaczenie form zajęć:  
W - wykład, C - ćwiczenia praktyczne (S - realizowane w sali, T – z możliwością realizacji poza salą, w miejscach służących nabywaniu 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych), K- egzaminy, instruktaże, konsultacje, narady, seminaria, zaliczenia, itp. 

 

Efekty uczenia się: 

Symbol 

(odniesienie 

do) 

EPK/EKK/ESK1 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

(forma zaliczeń) 

Wiedza2:   

1 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 
 P_W11 

Zaliczenie ustne 
obejmujące zadania i 
zagadnienia teoretyczne, 
odpowiedzi ustne na 
zajęciach 

 
1 EPK/EKK/ESK – efekty podstawowe uczenia się/efekty kierunkowe uczenia się /efekty specjalnościowe uczenia się 

(w zależności od semestru, na którym prowadzony jest przedmiot) 
2 W odniesieniu do praktyk zawodowych w sylabusie nie ujmuje się efektów uczenia się z zakresu wiedzy. 

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN 

 
 

……………..……………………… 
 (pieczęć data i podpis) 
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Umiejętności:   

1 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur 
i dobrych praktyk do realizacji zadań praktycznych 
związanych z ochroną własności intelektualnej  
 

P_U03 

Zaliczenie ustne 
obejmujące zadania i 
zagadnienia teoretyczne, 
odpowiedzi ustne na 
zajęciach 

2 umie posługiwać się normami i standardami w 
zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego P_U09 

Zaliczenie ustne 
obejmujące zadania i 
zagadnienia teoretyczne, 
odpowiedzi ustne na 
zajęciach 

3 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi 
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne, przewiduje skutki prawne i 
moralne konkretnych działań w zakresie naruszenia 
własności intelektualnej 

P_U10 

Zaliczenie ustne 
obejmujące zadania i 
zagadnienia teoretyczne, 
odpowiedzi ustne na 
zajęciach 

Kompetencje społeczne:   

1 jest gotów do praktycznego posługiwania się wiedzą 
w codziennej działalności; rozumie znaczenie wiedzy 
z obszaru nauk społecznych, psychologii in. 
Oceniając krytycznie posiadaną wiedzę oraz 
uwzględniając opinie ekspertów określa priorytety 
niezbędne do realizacji wskazanego zadania 

P_K02 

Udział w dyskusji 

2 ma kompetencje do działania w sposób 
przedsiębiorczy i profesjonalny, inicjonowania działań 
na rzecz interesu publicznego, wykorzystując wiedzę 
z zakresu różnych dziedzin nauki 

P_K07 

Udział w dyskusji 

Metody 
dydaktyczne: 

Wykład – prezentacja multimedialna 

Wykłady problemowe. Dyskusja po zakończeniu tematu.  

Case study. Projekty i prace terenowe, inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne 

 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 
Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 

Wykład 1: Dobra niematerialne i prawa na nich 
Zagadnienia: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej. Prawna ochrona dóbr 
koncepcyjnych (prawo cywilne, p. karne, p. administracyjne, p. o szkolnictwie wyższym, p. 
budowlane, p. zamówień publicznych, inne).  

- 2 

2 
Wykład 2: Kontekst zewnętrzny ochrony dóbr koncepcyjnych 
Zagadnienia: prawo UE a prawo polskie. Poszanowanie autorstwa w działalności 
dydaktycznej i naukowej. Plagiaty. 

- 2 

3 
Wykład 3: Majątkowy aspekt dóbr koncepcyjnych 
Zagadnienia: obrót umowny na dobrach koncepcyjnych. 

- 2 

4 
Wykład 4: Dobra koncepcyjne a działalność gospodarcza 
Zagadnienia: zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych. 

- 1 

5 
Wykład 5: Aspekt informatyczny ochrony dóbr koncepcyjnych 
Zagadnienia: programy komputerowe, Internet, bazy danych. 

- 1 

RAZEM - 8 

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 

1 
Ćwiczenie 1: Podmiot praw autorskich (rozwiązywanie kazusów) 
Zagadnienia: omówienie wybranych casusów 

- 3 

2 
Ćwiczenie 2: Majątkowe i osobiste prawa autorskie (rozwiązywanie kazusów) 
Zagadnienia: omówienie casusów na wybrany temat  

 3 
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3 

Ćwiczenie 3: Sposób oznaczania wykorzystania we własnej pracy innych opracowań i 
materiałów internetowych, zasady edytorskie prac dyplomowych, program „Plagiat” 
Zagadnienia: ćwiczenia redakcyjne ze sposobów oznaczania błędów w tekście; pisanie 
recenzji, korekty; zasady edytorskie, programy antyplagiatowe 

- 3 

4 
Ćwiczenie 4: Instytucja dobrowolnego użytku prywatnego a kserowanie, P2P, YouTube, 
przegrywanie i ściąganie utworów audiowizualnych, kopiowanie płyt 
Zagadnienia: podstawy prawne kopiowania i kserowania itp. 

- 3 

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie: NIE DOTYCZY 
Miejsce odbywania się zajęć w terenie:  
Warunki zaliczenia:  

- 0 

RAZEM - 12 

Opis godzin zajęć w formie praktycznej bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem  

Forma kształcenia (np. projekt, e-learning, badania terenowe): Badania literaturowe, Pakiety 
edukacyjne 
Założenia: Przygotowanie w ramach badania literaturowego i pakietu edukacyjnego opracowania 
w obszarze tematycznym ochrony własności intelektualnej. Proponowane tematy:  

1. Nieznajomość zasad cytowania w pracy licencjackiej jako ryzyko plagiatu. 
2. Naruszenie własności intelektualnej w internecie.  

Warunki zaliczenia: Przygotowanie zgodne z założeniami opracowania. 

- 30 

Forma zaliczenia przedmiotu: 
(egzamin (ustny/pisemny)/zaliczenie z 
oceną)4 

Zaliczenie z oceną 

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się5 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne, 
odpowiedzi ustne 
na zajęciach 

Ocena celująca – Student ma opanowany 

materiał w zakresie przekraczającym materiał 

wykładów i ćwiczeń,  w tym zna ogólne zasady 

ochrony własności intelektualnej  

Ocena bardzo dobra - Student ma opanowany 

materiał w stopniu wyczerpującym,  w tym 

bardzo dobrze zna ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena plus dobra – Student dobrze orientuje 

się w ogólnych zasadach  ochrony własności 

intelektualnej  

Ocena dobra - Student potrafi omówić 

listy aktywności 
spis zagadnień 
listy ocen 

 
3 Należy je uwzględnić w przypadku, gdy plan studiów uwzględnia zajęcia realizowane w terenie. 
4 W odniesieniu do formy egzaminu należy precyzyjnie określić jego formę, tj. ustny czy pisemny. 
5 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
6 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

zaliczenia ćwiczeń. 
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najważniejsze kwestie dotyczących ogólnych 

zasad  ochrony własności intelektualnej 

Ocena plus dostateczna - Student 

dostatecznie orientuje się w kwestiach 

dotyczących ogólnych zasad  ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena dostateczna - Student zna w stopniu 

podstawowym ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej. 

Ocena niedostateczna - Student nie zna 

podstaw zasad ochrony własności 

intelektualnej. 

Umiejętności: 

1 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne, 
odpowiedzi ustne 
na zajęciach 

Ocena celująca – Student ma opanowany 

materiał w zakresie przekraczającym materiał 

wykładów i ćwiczeń,  w tym zna ogólne zasady 

ochrony własności intelektualnej  

Ocena bardzo dobra - Student ma opanowany 

materiał w stopniu wyczerpującym,  w tym 

bardzo dobrze zna ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena plus dobra – Student dobrze orientuje 

się w ogólnych zasadach  ochrony własności 

intelektualnej  

Ocena dobra - Student potrafi omówić 

najważniejsze kwestie dotyczących ogólnych 

zasad  ochrony własności intelektualnej 

Ocena plus dostateczna - Student 

dostatecznie orientuje się w kwestiach 

dotyczących ogólnych zasad  ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena dostateczna - Student zna w stopniu 

podstawowym ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej. 

Ocena niedostateczna - Student nie zna 

podstaw zasad ochrony własności 

intelektualnej. 

listy aktywności 
spis zagadnień 
listy ocen 

2 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne, 
odpowiedzi ustne 

Ocena celująca – Student ma opanowany 

materiał w zakresie przekraczającym materiał 

wykładów i ćwiczeń,  w tym zna ogólne zasady 

ochrony własności intelektualnej  

listy aktywności 
spis zagadnień 
listy ocen 
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na zajęciach Ocena bardzo dobra - Student ma opanowany 

materiał w stopniu wyczerpującym,  w tym 

bardzo dobrze zna ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena plus dobra – Student dobrze orientuje 

się w ogólnych zasadach  ochrony własności 

intelektualnej  

Ocena dobra - Student potrafi omówić 

najważniejsze kwestie dotyczących ogólnych 

zasad  ochrony własności intelektualnej 

Ocena plus dostateczna - Student 

dostatecznie orientuje się w kwestiach 

dotyczących ogólnych zasad  ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena dostateczna - Student zna w stopniu 

podstawowym ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej. 

Ocena niedostateczna - Student nie zna 

podstaw zasad ochrony własności 

intelektualnej. 

3 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zadania i 
zagadnienia 
teoretyczne, 
odpowiedzi ustne 
na zajęciach 

Ocena celująca – Student ma opanowany 

materiał w zakresie przekraczającym materiał 

wykładów i ćwiczeń,  w tym zna ogólne zasady 

ochrony własności intelektualnej  

Ocena bardzo dobra - Student ma opanowany 

materiał w stopniu wyczerpującym,  w tym 

bardzo dobrze zna ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena plus dobra – Student dobrze orientuje 

się w ogólnych zasadach  ochrony własności 

intelektualnej  

Ocena dobra - Student potrafi omówić 

najważniejsze kwestie dotyczących ogólnych 

zasad  ochrony własności intelektualnej 

Ocena plus dostateczna - Student 

dostatecznie orientuje się w kwestiach 

dotyczących ogólnych zasad  ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena dostateczna - Student zna w stopniu 

podstawowym ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej. 

listy aktywności 
spis zagadnień 
listy ocen 
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Ocena niedostateczna - Student nie zna 

podstaw zasad ochrony własności 

intelektualnej. 

Kompetencje społeczne: 

1 Udział w dyskusji Ocena celująca – Student ma opanowany 

materiał w zakresie przekraczającym materiał 

wykładów i ćwiczeń,  w tym zna ogólne zasady 

ochrony własności intelektualnej  

Ocena bardzo dobra - Student ma opanowany 

materiał w stopniu wyczerpującym,  w tym 

bardzo dobrze zna ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena plus dobra – Student dobrze orientuje 

się w ogólnych zasadach  ochrony własności 

intelektualnej  

Ocena dobra - Student potrafi omówić 

najważniejsze kwestie dotyczących ogólnych 

zasad  ochrony własności intelektualnej 

Ocena plus dostateczna - Student 

dostatecznie orientuje się w kwestiach 

dotyczących ogólnych zasad  ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena dostateczna - Student zna w stopniu 

podstawowym ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej. 

Ocena niedostateczna - Student nie zna 

podstaw zasad ochrony własności 

intelektualnej. 

listy aktywności 

2 Udział w dyskusji Ocena celująca – Student ma opanowany 

materiał w zakresie przekraczającym materiał 

wykładów i ćwiczeń,  w tym zna ogólne zasady 

ochrony własności intelektualnej  

Ocena bardzo dobra - Student ma opanowany 

materiał w stopniu wyczerpującym,  w tym 

bardzo dobrze zna ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena plus dobra – Student dobrze orientuje 

się w ogólnych zasadach  ochrony własności 

intelektualnej  

Ocena dobra - Student potrafi omówić 

najważniejsze kwestie dotyczących ogólnych 

listy aktywności 
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zasad  ochrony własności intelektualnej 

Ocena plus dostateczna - Student 

dostatecznie orientuje się w kwestiach 

dotyczących ogólnych zasad  ochrony 

własności intelektualnej 

Ocena dostateczna - Student zna w stopniu 

podstawowym ogólne zasady ochrony 

własności intelektualnej. 

Ocena niedostateczna - Student nie zna 

podstaw zasad ochrony własności 

intelektualnej. 

Ogólne 
wskazówki do 
warunków 
zaliczenia 
przedmiotu: 

• Warunki zaliczenia przedmiotu powinny być zgodne ze wskazanym w tabeli z 
efektami uczenia się (powyżej na s. 1-2) sposobem weryfikacji efektów uczenia 
się oraz formą zaliczenia przedmiotu.  

• Każdy sposób weryfikacji efektów uczenia się (formy zaliczeń) wskazany w 
sylabusie powinien być odpowiednio udokumentowany, a prace zaliczeniowe 
studentów (lub listy zagadnień/pytań w przypadku zaliczenia ustnego; listy 
aktywności itd.) wraz z listami obecności i uzasadnieniami wystawienia ocen 
(na pracach zaliczeniowych) potwierdzające właściwą weryfikację efektów 
uczenia się powinny być złożone w odpowiednim Wydziale.   

• W przypadku weryfikacji efektów uczenia się w postaci 
referatów/esejów/dłuższych prac pisemnych itp. należy w sylabusie podać ich 
temat/y. 

• Ocenę końcową z zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem wylicza 
się na podstawie procentowego udziału oceny z ćwiczeń i egzaminu w ocenie 
końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowi 40%, a ocena z egzaminu 60% oceny 
końcowej 
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      Podpis wykładowcy: 
Data złożenia sylabusa: 

 

 

 
7 Suma godzin zajęć praktycznych realizowanych bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem oraz 

przeznaczonych na samodzielne studiowanie studenta powinna stanowić 100% wszystkich godzin bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem określonych w planach studiów. 

Literatura: 

Podstawowa (dostępna w bibliotece WSB/bibliotece wydziału): 

1. Borkowski  M. Prawo własności intelektualnej - zarys wykładu,  Poznań  2013.                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Borkowski M. Prawo własności intelektualnej - zarys problematyki, Poznań 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Golat R. Prawo autorskie i prawa pokrewne,  Warszawa 2016.   
4. Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej. C.H. Beck 2018 
5. Grzybczyk Katarzyna, Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią 

swoje prawa, Wolters Kluwer 2018    
6. Zarządzanie własnością intelektualną, Zaleski J., Wyd. PWN, Warszawa 2018                                                                  
7. Santarek Krzysztof (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów 

transferu technologii, PARP 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uzupełniająca: 

1. Buchała K., Prawo karne materialne. Warszawa 2008 
2. Czachórski W. i inni, Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa  1998 
3. Tobolska A., Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne. Poznań 2004 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta:  
Obciążenie studenta [liczba godzin] 

S N 

udział w wykładach - 8 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w sali 
(S) 

- 12 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

- 0 

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć 
bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze 
studentem7 (przynajmniej 60% godzin zajęć 
realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 
nauczyciela ze studentem) 

- 30 

samodzielne studiowanie (przygotowanie do zajęć, 
egzaminów, zaliczeń itp.) w ramach godzin bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (do 
40% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela ze studentem) 

- 20 

konsultacje, instruktaże, narady, seminaria, egzaminy, 
zaliczenia 

- 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 75 

Punkty ECTS za przedmiot: - 3 

Uwagi: 

 


