OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Ochrona własności intelektualnej
1.2. Forma przedmiotu: Wykłady
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający):
1.4. Instytut/ Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia): Zakład Kosmetologii
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia studia pierwszego stopnia
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
a) stacjonarnych: 15 godzin
b) niestacjonarnych: 10 godzin
1.7. Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach): 30
godzin
1.8. Liczba punktów ECTS: 2
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): dr n. farm. Edyta Rysiak
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): dr n. farm. Edyta Rysiak
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1. Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prawa
chroniącymi dobra własności intelektualnej.
2.2. Efekty kształcenia po zakończeniu kursu - w zakresie:
a. wiedzy:
1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej;
2. Student potrafi scharakteryzować zasady z zakresu prawa autorskiego i prawa
pokrewnych oraz własności przemysłowej ;
3. Student zna podstawowe mechanizmy związane z obrotem własnością
przemysłową;
b. umiejętności:
1.
Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych;
2.
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z literatury naukowej, badań
naukowych i własnych obserwacji.
c. kompetencji społecznych:
1. Potrafi odpowiednio określić priorytety, które służą realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania
2.3. Określenie w skali 0-3 pkt. efektów kształcenia:
a. w zakresie wiedzy: 3 pkt.
b. w zakresie umiejętności: 3 pkt.
c. w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 3 pkt.
2.4. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- Zaliczenie na ocenę wykładów w formie pisemnej

3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Studia stacjonarne:
Wykłady:
1. Własność intelektualna i przemysłowa zarys problematyki – 3h
2. Prawo autorskie i prawa pokrewne – 4h
3.Własność przemysłowa –Wynalazki, Wzory przemysłowe i wzory użytkowe, topografie
układów scalonych – 4h
4.Własność przemysłowa – Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, Zarządzanie
własnością intelektualną – 4h

Studia niestacjonarne:
Wykłady:
1. Własność intelektualna i przemysłowa zarys problematyki – 2h
2. Prawo autorskie i prawa pokrewne – 4h
3.Własność przemysłowa –Wynalazki, Wzory przemysłowe i wzory użytkowe, topografie
układów scalonych, Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, Zarządzanie własnością
intelektualną – 4h

4. Literatura przedmiotu:
a) podstawowa:
1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - O prawie autorskim i prawach pokrewnych
2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r - O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4.Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej
b)uzupełniająca:
1. Ochrona własności intelektualnej, Michniewicz Grzegorz, 2010, C.H. Beck.
2. Środki ochrony praw własności intelektualnej, Podrecki Paweł, 2010, LexisNexis.

5. Inne pomoce dydaktyczne
Komputer i rzutnik multimedialny.

