
 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

SYLABUS 

 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne  

Kod przedmiotu 1000-ES1-3OWI 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 3/semestr 6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykłady 

Założenia i cele przedmiotu 

Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z własności intelektualnej, z własności 

przemysłowej, z ustaw o prawie autorskim i praw pokrewnych. Nabyć wiedzę i 

umiejętności tworzenia własności intelektualnej i zapoznać się z metodami twórczości.  
 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. 

Dyskusje wymagające czynnego uczestnictwa studentów w dyskusjach, wspólnego 

omawiania zagadnień oraz pracy pisemnej. Konsultacje indywidualne w zakresie 1godziny 

 

Zaliczenie przedmiotu: zaliczona praca domowa, oraz zaliczenie na ocenę. 

 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  

1. Ma wiedzę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

K_W15 +++ 

2.Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego. Student potrafi definiować obiekty własności 

intelektualnej, ma wiedzę o metodach tworzenia własności intelektualnej. 
 

K_W17  +++ 

Umiejętność  

3. Student potrafi uwzględniać regulacje prawne, poprawnie cytować przypisy i 

unikać plagiatu. 
 

K_U18 + 

4. Student potrafi: - pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism, baz danych 

oraz Internetu i krytycznie je oceniać. 
 

K_U01 

5. Student potrafi interpretować i stosować zasady ochrony własności 

intelektualnej i prawa patentowego 
 

 

K_U20 

Kompetencje społeczne  

6. Student potrafi interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i 

prawa patentowego 
K_K03 

7. Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technicznych i 

technologicznych  

K_K07 

8. Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z problemami 

ochrony własności intelektualnej.  
 

K_K07 

 

 

Punkty ECTS 3 



Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach  

Udział w konsultacjach związanych z 

zajęciami 
5 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń  5 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 2 

27 godzin Razem: odpowiada 3 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 3 

o charakterze praktycznym 10  

  

Data opracowania: 01.12.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

(wykład) 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Ochrona własności intelektualnej 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3OWI 

Nazwa kierunku Ekonomika 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Trzeci rok, szósty semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładów + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  

 

Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Wykład 

1.Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej. Podstawy 

prawne. Terminologia. Uwarunkowania powstania oraz rozwój 

historyczny w świecie. 

2.Pojęcie własności intelektualnej. Prawa autorskie i pokrewne 

oraz ich ochrona. Prawa wynalazcze oraz ich ochrona zarządzania 

oraz pozyskiwanie i rozwój wiedzy. Obiekty własności 

intelektualnej. 

3.Utwory pracownicze. Utwory naukowe. Utwory naukowo-

pracownicze.  

4. Techniki twórczego myślenia: 

-burza mózgów, metoda synek tyczna;  



5. Techniki twórczego myślenia: 

-analiza morfologiczna, metoda pytań kontrolnych 

6. Techniki twórczego myślenia: 

-funkcionalno-wartościowa metoda. Value Analysis i inne 

metody 

7. Umowy licencyjne: ograniczona, pełna, niewyłączna, 

sublicencja, otwarta, dorozumiana, przymusowa.  

8. Prawo własności przemysłowej. Pomysł, wynalazek, innowacja, 

znak towarowy. Wzór użytkowy i przemysłowy. 

9.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Ma wiedzę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z ochrony własności 

przemysłowej. 

Potrafi stosować i interpretować prawo autorskie. 

Rozumie znaczenie przestrzegania prawa autorskiego. 

Potrafi zweryfikować wiedzę na temat prawa autorskiego i 

własności przemysłowej.  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie przedmiotu: zaliczona praca domowa + zaliczona 

praca kontrolna + egzamin w formie pisemnej. Dopuszczenie do 

zaliczenia przedmiotu pod warunkiem zaliczonej pracy domowej. 

laboratoryjnych. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa i dodatkowa.  

 

Podstawowa.  
1.A. Szewc , G. Jyż , Prawo własności przemysłowej , wyd. C. H. 

Beck 2003 

2.Prawo własności przemysłowej – praca zbiorowa pod red. U. 

Promińskiej , Difin Warszawa 2004 

3.Prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30.06.2000, stan 

prawny na dzień 1.11.2007  

4.M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna, 

Warszawa 2006, ISBN 83-907625-6-0 

Dodatkowa.  
1.Žilinskas V.J. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. 

Klaipeda 2007, ISBN 978-9955-18-173-6. 

  

 

 

        ………………………………. 

       

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


