
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia 

 
Rok studiów/ semestr 

Rok trzeci/semestr szósty  

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  
10010000 Katedra Ekonomii 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3OWI 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Ochrona własności intelektualnej 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot ksztalcenia ogólnego 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tadeusz Łozowski  dr hab., prof.  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu 
– zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Tadeusz Łozowski  dr hab., prof.  

 
Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 godz   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2   

 
 

Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawami ochrony wlasności intelektualnej, objektem 

własności intelektualnej, metodami tworzenia własności intelektualnej.  

 

 
 

Wymagania wstępne 
 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zdobycie wiadomości z podstaw ochrony wlasności intelektualnej, z objektem 
własności intelektualnej, z technikami twórczego myslenia i metodami tworzenia 
własności intelektualnej. Wyłożenie studentom zasad i informacji związanych z 

ochroną własności intelektualnej. Ukazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą 
łamanie prawa wartości intelektualnej, w tym prawa autorskiego 

 
 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Podstawy prawa autorskiego. 

Ochrona własności przemysłowej-wynalazki,wzory użytkowe,wzory 
towarowe i znaki towarowe. 

Technikami twórczego myslenia  
Metody twórczosci własności intelektualnej. 

Ochrona własności przemysłowej-odpowiedzialność prawna wedlug 
prawa polskiego i litewskiego 
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.  

Prawo autorskie 
Licencja. Handel licencjami 

Odpowiedzialność cywilna za łamanie praw autorskich 
Przestępczość komputerowa. Cyberprzestępczość, towary podrabiane i 
pirackie 

 

1 

 
2 

2 
2 

 
2 
1 

1 
2 

1 
1 

Razem godzin 15 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa 
1.Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006; 

2.Michalak W., Ochrona własności intelektualnej na granicy - rozporządzenie 
Rady WE Nr 1383/2003, Monitor Prawniczy 2005 Nr 9; 
3.Strategia działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce, Biuletyn 

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 26 sierpnia 2003; 
4.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.); 
5.Ustawa z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83). 

6..P.Kasperawičius. Intelektinės nuosavybės pagrindai Ńiauliai. 2005. 
7.V.Žilinskas. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipeda. 2007. 

 
Dodatkowa  
1.Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku, Warszawa 2002; 

2.Stallman R. M., „Własność intelektualna” to zwodniczy miraż, Warszawa 2004; 
3.Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, 

sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.(Dz. U. 2005 nr 3 poz. 12). 
4.P.Kasperawičius. Intelektinės nuosavybės pagrindai Ńiauliai. 2005. 
5.V.Žilinskas. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipeda. 2007. 
 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

20 

 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Projekt i pozytywne zaliczenie pisemne. 

 
 
 

http://bip.kprm.gov.pl/bip/showArticle.jsp?id=592&typ=old
http://bip.kprm.gov.pl/bip/showArticle.jsp?id=592&typ=old
http://bip.kprm.gov.pl/bip/showArticle.jsp?id=592&typ=old

