
stZałącznik nr 5 

do  Uchwały nr 1202 

Senatu UwB 

z dnia  29 lutego 2012 r. 

 

……Ochrona własności intelektualnej i etyka informatyczna............. 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 0600-IS1-OWIiEI 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr I / 1  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

wykład:15 

Założenia i cele przedmiotu 
zapoznanie z własnością przemysłową, ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych; ochrona  własności intelektualnej a programy komputerowe.   

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

wykład, dyskusja    
 
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Ma wiedzę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. K_W15 (+++) 
2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z ochrony własności przemysłowej. K_W15 (+++) 
3. Potrafi stosować i interpretować prawo autorskie.  
4. Potrafi pozyskać informację o prawie autorskim i własności przemysłowej w 

bazach danych, internecie, literaturze. 
 

5. Rozumie znaczenie przestrzegania prawa autorskiego. K_K04 (+++) 
6. Potrafi zweryfikować wiedzę na temat prawa autorskiego i własności 

przemysłowej. 
K_K04 (+++) 

7. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K02 (+++) 
 

 

 

Punkty ECTS 1 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Aktywność Studia stacjonarne 
Udział w zajęciach:  

- wykład 14 

Przygotowanie do zajęć  

- wykład 30 

Zapoznanie z literaturą 20 

Prace domowe(przygotowanie do dyskusji) 10 

Przygotowanie do kolokwium 12 

Czas trwania zaliczenia 1 
 



Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 1 

o charakterze praktycznym 0  

  

Data opracowania: 5.01.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Mgr Eugenia Mironowicz 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Ochrona własności intelektualnej 

Kod przedmiotu 0600-IS1-OWI  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr 

 

I/1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład:15 

Liczba punktów ECTS 1 

Prowadzący  

 

mgr Eugenia Mironowicz 

Treści merytoryczne przedmiotu Pojęcie własności intelektualnej. Własność przemysłowa. Prawo 

autorskie w systemie własności intelektualnej. Utwór jako 

przedmiot prawa autorskiego. Twórca utworu i jego prawa 

autorskie. Obrót prawami autorskimi. Utwory naukowe. 

Szczególne regulacje ochrony autorskoprawnej. Prawo autorskie w 

technologiach cyfrowych. Prawa pokrewne, ochrona wizerunku, 

adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Skutki 

naruszenia praw autorskich. Program komputerowy a własność 

intelektualna. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Ma wiedzę o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ocena 

aktywności w trakcie zajęć, zaliczenie ustne. 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z ochrony własności 

przemysłowej- ocena aktywności w trakcie zajęć, zaliczenie ustne. 

Potrafi stosować i interpretować prawo autorskie- ocena 

aktywności w trakcie zajęć, zaliczenie ustne.- ocena aktywności w 

trakcie zajęć, zaliczenie ustne.  

Rozumie znaczenie przestrzegania prawa autorskiego- ocena 

aktywności w trakcie zajęć, zaliczenie ustne.  

Potrafi zweryfikować wiedzę na temat prawa autorskiego i 

własności przemysłowej- ocena aktywności w trakcie zajęć, 

zaliczenie ustne. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę. 

Warunki zaliczenia:  obecność obowiązkowa (student może 

opuścić 2 wykłady; samodzielnie przygotowuje przerobiony 

materiał w oparciu o wskazane źródła; ustnie  zalicza 

odpracowywany materiał).  Na ocenę z przedmiotu w równym 

stopniu ma wpływ ocena z aktywności na zajęciach i ocena z 

zaliczenia ustnego. 

 



Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Portal Internetowy system aktów 

prawnych sejmu RP http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 

1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 

631). 

Literatura uzupełniająca: 

Basta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Dom Wyd. ABC – 

Warszawa 2005. 

Prawo własności intelektualnej, pod redakcją J. Sieńczyło-

Chlabicz, Warszawa 2011 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
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. 

 

 


