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KARTA PRZEDMIOTU 
 
Kierunek: Elektrotechnika 

 

Specjalność:  

Nazwa przedmiotu:  

Ochrona własności intelektualnych 

Kod przedmiotu: 2010-EE-1N-2A-OWI 

Rodzaj przedmiotu: ogólny 

 

Poziom studiów: I stopień Rok studiów: I Semestr: II Tryb: niestacjonarny 

Liczba godzin: 8  

w tym:  Wykład: 8  

Liczba punktów ECTS: 1 

Tytuł, imię i nazwisko: 

Wykład:   

adres e-mailowy wykładowcy/wykładowców:   

 

Informacje szczegółowe                                                                                  

Cele przedmiotu 

C1.  Uświadomienie właściwego korzystania z cudzego dorobku naukowego i intelektualnego 

C2.  Wskazanie możliwości poszerzenia wiedzy o przegląd istniejącego w danej dziedzinie dorobku w postaci opracowań patentowych 

C3.  Wyrobienie w studentach potrzeby badań czystości patentowej 

Wymagania wstępne 

w zakresie wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych 

1. Umiejętności posługiwania się komputerem, w tym zwłaszcza przeszukiwania baz 

danych     

 

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia 
się 

Po realizowaniu przedmiotu 
i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się 

student 

Odniesienie 
do celów 

przedmiotu 

Odniesienie 
do efektów uczenia się 

dla programu 

EU1 potrafi stosować wiedzę niezbędną do zrozumienia i 
przestrzegania prawnych uwarunkowań działalności 
związanych z przestrzeganiem praw własności 
intelektualnej  

C1 

K_W10, K_K02, K_K07 

EU2 umie identyfikować i opisywać  podstawowe problemy 
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej. 

C1 
K_W10, K_W08 

EU3 umie analizować i rozwiązywać podstawowe problemy 
z zakresu przeszukiwania baz danych związanych z 
patentami według zadanego kryterium 

C2, C3 
K_U01, K_U19 

EU4 potrafi identyfikować i opisywać  podstawowe 
problemy pojęcia i zasady z zakresu ochrony praw 
autorskich. 

C1, C2, C3 
K_W08, K_W10 

EU5 umie wyjaśniać podstawowe pojęcia, twierdzenia, 
założenia i zasady dotyczące ochrony własności 
intelektualnej 

C1 
K_W08, K_W10 

EU6 potrafi wykazać ważność postępowania 
profesjonalnego, przestrzegania zasad etyki 
zawodowej, poszanowania osiągnięć intelektualnych 
innych osób  

C1, C3 

K_K07, K_W10 

EU7 umie interpretować, oszacować i krytycznie ocenić 
otrzymane wyniki przeszukiwania baz danych, a także 
formułować trafne wnioski oraz identyfikować źródła 
błędów 

C1, C2, C3 

K_U01, K_U18 

Treści programowe  

Treści 
programowe 

 
 

Forma zajęć Liczba 
godzin 

Odniesienie 
do efektów uczenia się 

  Wykłady 8  

TP1 Podstawowe pojęcia dotyczące własności intelektualnej 1 EU1, EU2 

TP2 Własność przemysłowa. Przedmioty własności 
przemysłowej. Zakres ochrony 

1 EU2, EU4 

TP3 Wynalazki. Ochrona patentowa wynalazków. 
Dokumentacja patentowa 

1 EU1, EU2, EU3, EU5 

TP4 Znaki towarowe, wzory użytkowe, pozostałe 
przedmioty własności przemysłowej 

1 EU5 

TP5 Ochrona praw autorskich, prawa autorskie w 
technicznych pracach naukowych 

1 EU5, EU6 

TP6 Literatura patentowa, korzystanie z baz danych  
zawierających dokumentacje patentową 

1 EU7 

TP7 Praktyczne przeszukiwanie baz patentowych, 
wyszukiwanie wynalazków o tematyce 
elektroenergetycznej i związanych z automatyką 
według zadanego kryterium 

1 EU7 

TP8 
Zadanie sprawdzające przyswojenie materiału 1 

EU1, EU2, EU3, EU4, 
EU5, EU6, EU7 
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Narzędzia dydaktyczne: 

1. Sala z wyposażeniem multimedialnym 
2. Stanowiska komputerowe z dostępem do baz danych 

 
Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się 
 

Efekt 
uczenia się 

Forma weryfikacji i walidacji efektów uczenia się 

Wiedza 

faktograficzna 
Wiedza praktyczna 

umiejętności praktyczne 
Umiejętności 

kognitywne 
Kompetencje 

społeczne, 

postawy 

EU1 X X X X 
EU2 X X X X 
EU3 X X X X 
EU4 X X X X 
EU5 X X X X 
EU6 X X X X 
EU7 X X X X 
 
Kryteria oceny osiągnięcia efektów uczenia się 
 

F – formujące  

F1.  Dyskusja podczas wykładów 
F2.  Analiza i diagnoza konkretnych wypadków 
F3.  Sprawdzanie umiejętności podczas wykładów 
F4.  Sprawdzanie umiejętności podczas wykładów 

P – podsumowujące  

P1. Dyskusja podsumowująca na wykładzie 
P2. Aktywność na zajęciach 
P3. Sprawdzian praktyczny 
P4. Zaliczenie pisemne 
Na ocenę z wykładu składa się ocena wykonania przeszukiwania baz danych według zadanego kryterium  (50%) oraz 
ocena z testu otwartego lub pracy semestralnej,  sprawdzających efekty kształcenia w zakresie zdobytej wiedzy 
(50%). 

Skala ocen 

Ocena: Poziom wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych 

5,0 - znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

4,0 - dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

3,5 - zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne, ale ze znaczącymi   
  niedociągnięciami 

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi 
  błędami 

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

Forma zakończenia   zaliczenie 

Obciążenie pracą  studenta 

Forma aktywności 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 8  

2. Przygotowanie się do zajęć: 17 

SUMA: 25 godzin 

Literatura 
 

Podstawowa:  
1. Praca zbiorowa pod redakcją Pyrża A., Poradnik wynalazcy, wydanie 2, Wydawnictwo UPRP, Warszawa 2009.  

2. Praca zbiorowa pod redakcją Adamczyk A., Du Vall M., Ochrona Własności Intelektualnej, Warszawa 2012 

3. Błeszyński J., Błeszyńska-Wysocka J., Własność intelektualna, Warszawa 1996 

Uzupełniająca: 

Inne przydatne informacje o przedmiocie: 

Brak 

 


