
 

 

 

Załącznik nr 9 

do Zarządzenia Rektora nr 35/19 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

Opis programu studiów 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Intellectual Property Protection 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek Architektura 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 

Zakres - 

Jednostka prowadząca przedmiot Centrum Ochrony Własności Intelektualnej  

Koordynator przedmiotu dr Alicja Adamczak  

Zatwierdził prof. dr hab. inż. Marek Iwański 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr VIII 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 1 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 15     

 



2 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Uzyskał wiedzę na temat źródeł prawa i instytucji oraz 
przedmiotów prawa własności intelektualnej  
Nabył wiedze na temat znaczenia ochrony własności 
intelektualnej dla rozwoju techniki, gospodarki                       
i kultury. Poznał krajowe, regionalne i 
międzynarodowe systemy ochrony własności 
intelektualnej i możliwości uzyskania ochrony przy ich 
wykorzystaniu. 

A1_W06 
A1_W11 

W02 

Zna pojęcia oraz definicje związane z ochroną 
własności intelektualnej. Posiada wiedzę jak 
wykorzystać przepisy z tej dziedziny prawa dla 
zastosowania gospodarczego oraz wykorzystania                   
w okresie studiów, w życiu prywatnym i zawodowym.  
Zna systemy i procedury ochrony działalności 
twórczej. 

A1_W10 
A1_W13 

Umiejętności 

U01 

Potrafi dokonać poszukiwań informacji w źródłach 
literaturowych, specjalistycznych bazach danych                    
i innych źródłach, zwłaszcza w zakresie techniki. 
Posiada umiejętności w zakresie analizy i interpretacji 
pozyskanych informacji. Posiada świadomość 
możliwości korzystania z pomocy zawodowego 
pełnomocnika zwłaszcza rzecznika patentowego.  
Potrafi podjąć trafna decyzję co do wyboru ochrony 
własnej działalności twórczej. 

A1_U10 

U02 

Charakteryzuje się umiejętnością wyboru właściwej 
formy ochrony z zakresu własności intelektualnej przy 
projektowaniu obiektów architektonicznych, w tym                  
w zakresie rozwiązań technicznych: wynalazki i wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe,                  
w tum z zastosowaniem programów komputerowych. 

A1_U11 
A1_U12 
A1_U15 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Krytycznie wykorzystuje literaturę patentową oraz                  
w zakresie znaków towarowych i wzornictwa 
przemysłowego dostosowując wybór przedmiotowej 
dokumentacji do wybranej specjalizacji i konkretnego 
projektowanego rozwiązania. 

A1_K03 
A1_K04 

K02 

Posiada świadomość i umiejętność współpracy 
interdyscyplinarnej w realizowanych projektach z 
uwzględnieniem potrzeby specjalizacji w różnych 
dziedzinach techniki. 

A1_K03 
A1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład Ochrona własności przemysłowej – przedmioty własności przemysłowej. 

Systemy i urzędy ochrony własności przemysłowej  

Zjawisko wyłudzania nienależnych opłat od użytkowników systemu ochrony własności 
przemysłowej w kraju i za granicą. 

Wykorzystanie możliwości ochrony obiektów architektonicznych jako znak towarowy i 
wzór przemysłowy. 

Prawo autorskie i prawa pokrewne 
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Prawo dozwolonego cytatu i zjawisko plagiatu. 

 Prawnoautorska ochrona programów komputerowych  

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia   

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01     X X 

W02     X X 

U01     X X 

U02     X X 

K01     X X 

K02     X X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Udział i aktywność podczas zajęć oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny z nadesłanego sprawozdania 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jednost

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

17 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

0,68 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,32 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1  
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