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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku: prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: praktyczny

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki prawne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, pod względem treści nauczania, ma za zadanie przekazać 
studentom podstawową i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz mediów.
Główną intencją utworzenia kierunku jest dostosowanie oferty programowej Uniwersytetu do nowych potrzeb, jakie pojawiły
się w otoczeniu społeczno-gospodarczym w związku z rosnącym znaczeniem własności intelektualnej w innowacyjnej
gospodarce opartej na wiedzy. Program nauczania na kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” został
opracowany pod kątem nauczania praktycznych umiejętności w zakresie ochrony, komercjalizacji i egzekwowania własności
intelektualnej przy istotnym uzupełnieniu oferty dydaktycznej w ramach kierunku o przedmioty z zakresu ekonomii i
zarządzania, marketingu, reklamy oraz prawa nowych mediów i informatyki. Z jednej strony daje to możliwość uzyskania
wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym (i jednocześnie praktycznym) w tym obszarze, z drugiej zaś stwarza
podstawy dla kontynuacji kształcenia w ramach studiów II stopnia, w szczególności z dziedzinie zarządzania, ale także
administracji oraz wielu innych . Szczególnie dedykowaną możliwością kontynuowania kształcenia są uruchomione na WPiA
w 2018r. studia II stopnia prowadzone w języku angielskim "Intellectual Property and New Technologies", stanowiące z
jednej strony kontynuację programu studiów licencjackich, ale jednocześnie mocno rozszerzające poruszaną tematykę o
aspekt międzynawowy.      Program studiów l stopnia "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów" ze względu na
różnorodność treści programowych (połączenie wiedzy ogólnej, prawniczej, ekonomicznej, z zakresu marketingu i reklamy),
jak i ze względu  na położony nacisk na nauczanie studentów umiejętności praktycznych (część zajęć ma charakter
warsztatowy), jest innowacyjny oraz unikatowy w skali UJ. Brak jest także takiej oferty edukacyjnej na innych uczelniach
wyższych w Polsce.

Koncepcja kształcenia

Studia I stopnia "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów" wpisują się w cele strategiczne i realizują misję uczelni,
wyrażoną w Strategii Rozwoju UJ na lata 2014-2020. W szczególności, należy wskazać na związek z celem strategicznym
dotyczącym utrzymania najwyższego poziomu badań naukowych na Uniwersytecie,  w szczególności  badań o wysokim
potencjale  wdrożeniowym.  Wieloaspektowość  tego  zagadnienia  pociąga  za  sobą  m.in.  konieczność  kształcenia,
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uwzględniającego problematykę ochrony wyników badań i prac rozwojowych oraz efektywnego zarządzania atrakcyjnymi
komercyjnie zasobami intelektualnymi tworzonymi na uczelni. Z tego też względu program kształcenia na kierunku Prawo
własności intelektualnej i nowych mediów został ukształtowany w taki sposób, aby uwzględniać zarówno kluczowe obszary
tematyczne niezbędne do urzeczywistniania „trzeciej misji” uniwersytetu (polegającej na transferze wiedzy do gospodarki,
komercjalizacji  wyników  badań  i  współpracy  z  przemysłem),  jak  i  zapewnić  praktyczny  profil  kształcenia.  Dzięki  temu
absolwenci kierunku mogą w sposób skuteczny wpływać na otoczenie społeczne i gospodarcze, co jest również jednym ze
strategicznych celów Uniwersytetu. Koncepcja kształcenia na kierunku zakłada maksymalne wykorzystanie infrastruktury
naukowej oraz kadry dydaktycznej UJ. Program nauczania jest realizowany przy udziale nie tylko pracowników Wydziału
Prawa i Administracji, oferującego kierunek, ale także przez pracowników naukowych innych Wydziałów oraz wysokiej klasy
specjalistów z  innych  jednostek  (m.in.  CITTRU),  co  jest  doskonałym przykładem integracji  Uniwersytetu  w dydaktyce
(stanowi   to również jeden z celów strategicznych uczelni). Koncepcja kształcenia (połączenie wiedzy ogólnej z dużą ilością
praktycznych umiejętności, nauczanych na warsztatach) jest zgodna z efektami uczenia się, bowiem pozwala osiągnąć
absolwentom odpowiednie efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które są odpowiedzią na
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

Cele kształcenia

1. zaspokojenie potrzeb rynku pracy, poprzez wykształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętego prawa własności
intelektualnej, mediów i reklamy
2. zapewnienie studentom najwyższej jakości nauczania, poprzez dostarczenie zarówno wiedzy ogólnej, jak i umiejętności
praktycznych
3. przekazanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prawa, w szczególności w obszarze szeroko
rozumianego prawa własności intelektualnej
4. przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii i zarządzania, w szczególności zarządzania wiedzą i
komercjalizacji wyników badań
5. przekazanie studentom wiedzy praktycznej związanej z funkcjonowaniem mediów i reklamy
6. nauczenie studentów stosowania zasad ochrony własności intelektualnej i praw konsumenta w obrocie gospodarczym
7. nauczenie studentów pracy indywidualnej i zespołowej, kierowana małymi zespołami oraz umiejętnego zarządzania
czasem
8. wykształcenie w studentach umiejętności myślenia kreatywnego i przedsiębiorczego, wykazywania inicjatywy w szukaniu
rozwiązań
9. ugruntowanie w studentach świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej i roli mediów w społeczeństwie
opartym na wiedzy
10. wykształcenie w studentach nawyków ustawicznego kształcenia się i planowania swojego rozwoju zawodowego
11. optymalne wykorzystanie potencjału badawczo-naukowego jednostki prowadzącej studia (Wydział Prawa i Administracji)
przy współpracy z innymi jednostkami w ramach Uniwersytetu (np. inne wydziały, CITTRU

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Globalna zmiana paradygmatu ekonomicznego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz informatyzacji społeczeństwa,
tworzy coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów posiadających kompetencje z zakresu prawa
własności intelektualnej oraz nowych mediów. Klasyczne wykształcenie prawnicze, czy ekonomiczne (w szczególności
przygotowujące do pracy menadżera), nie odpowiada w tym kontekście w pełni potrzebom rynku pracy. Coraz większa liczba
podmiotów realizuje bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określone strategie w zakresie własności
intelektualnej, zarządzania wiedzą i dobrami niematerialnymi a także korzysta w ramach swoich strategii marketingowo-
reklamowych z nowych środków przekazu (głównie Internetu), co wymaga uwzględnienia w wewnętrznych strukturach
organizacyjnych (kadrach) pracowników z odpowiednią wiedzą i wykształceniem w tym zakresie. Absolwent kierunku Prawo
własności intelektualnej i nowych mediów powinien więc być przygotowany do podjęcia pracy w: działach prawnych, działach
ds. marketingu i reklamy w przedsiębiorstwach; działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, jednostek naukowych;



Charakterystyka kierunku 5 / 157

administracji państwowej i samorządowej (w szczególności takich jak: Urząd Patentowy RP, regionalne ośrodki informacji
patentowej, urzędy miasta), firmach konsultingowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej (jednostkach
organizacyjnych właściwych w sprawach kultury, promocji); instytucjach pozarządowych, otoczenia biznesu działających na
rzecz innowacyjności, wspierających przedsiębiorstwa (Izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego itp.).

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Treści programowe uruchamianego kierunku posiadają charakter innowacyjny ze względu na połączenie wiedzy ogólnej,
prawniczej  i  ekonomicznej,  z  zakresu  marketingu  i  reklamy.  Ich  realizacja  powinna  doprowadzić  do  osiągnięcia
wszechstronnych efektów uczenia , które są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi. Absolwent kierunku Prawo
własności intelektualnej i nowych mediów powinien:
-  w  obszarze  wiedzy  posiadać  podstawową wiedzę  w zakresie  przepisów prawa,  ekonomii  i  funkcjonowania  organów
administracji. Wiedza ta powinna mieć charakter interdyscyplinarny, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny własności
intelektualnej, zarządzania wiedzą, prawa mediów i ochrony konkurencji. W szczególności, powinien znać zasady prawne, 
 teorię  i  praktykę w zakresie  stosowania przepisów ze wskazanych dziedzin prawa przez przedsiębiorstwa w ramach
działalności  gospodarczej  i  budowania  konkurencyjnej  pozycji  na  rynku,  a  także  podmioty  prowadzące  działalność
innowacyjną i badawczo- rozwojową oraz podmioty i instytucje związane z rynkiem mediów i reklamy. Powinien także znać
kompetencje organów krajowych, regionalnych i międzynarodowych w obszarze własności intelektualnej
- w obszarze umiejętności powinien posługiwać się pojęciami prawnymi, umieć korzystać ze źródeł prawa, interpretować je ,
a także rozumieć powiązania zagadnień z różnych dziedzin prawa, ekonomii zarządzania i reklamy w celu formułowania oraz
stosowania efektywnych strategii  w zakresie własności intelektualnej oraz podejmowania działań zgodnych z zasadami
ochrony konkurencji. Powinien także posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na
stanowiskach  wymagających  świadomych,  racjonalnych  i  trafnych  ocen  oraz  mieć  wpojone  nawyki  osobistej
odpowiedzialności  i  inicjatywy.
-  w obszarze kompetencji  społecznych powinien mieć świadomość właściwego zarządzania własnością intelektualną w
przedsiębiorstwie  oraz  działalności  badawczo-rozwojowej  i  być  gotowym do  podejmowania  działań  mających  na  celu
społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej (m.in. poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych) i
roli mediów w społeczeństwie opartym na wiedzy. Absolwent powinien mieć także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
i rozwoju zawodowego i podejmowania wyzwań badawczych.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Jednostką  prowadzącą  studia  jest  Wydział  Prawa i  Administracji.  Na  Wydziale  działa  kilkadziesiąt  wyspecjalizowanych
jednostek (katedr i  zakładów) prowadzących badania naukowe w obszarze nauk społecznych i  ich związku z naukami
historycznymi,  filozoficznymi,  socjologicznymi  czy  psychologicznymi.  Liczne  projekty  naukowe  (granty),  interdyscyplinarny
charakter prowadzonej działalności, stawia WPiA UJ w czołówce wydziałów prawa w Polsce. Ze względu na główny przedmiot
studiów (prawo własności  intelektualnej),  podstawowy ciężar  kształcenia  zostanie  zrealizowany w ramach działalności
Katedry  Prawa  Własności  Intelektualnej,  aczkolwiek  przy  aktywnej  współpracy  przy  wdrażaniu  przyjętego  programu
naukowo-dydaktycznego innych jednostek Wydziału i Uniwersytetu.
Katedra Prawa Własności Intelektualnej od ponad 15 lat jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie szeroko zakrojonych
badań w sferze polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Badania te obejmują obszary bezpośrednio
związane z kierunkiem studiów Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, czyli: prawo patentowe (w tym ochronę
wzorów  użytkowych i zdobniczych), prawo znaków towarowych i oznaczeń pochodzenia prawo ochrony know-how, prawo
autorskie  i  prawa  pokrewne,  prawo  prasowe  (w  tym radiowe  i  telewizyjne),  prawo  ochrony  dóbr  osobistych,  prawo
informacyjne,  prawo antymonopolowe,  prawo zwalczania  nieuczciwej  konkurencji,  prawo gospodarcze (handlowe)  oraz
prawne zagadnienia  marketingu i reklamy, ochronę danych osobowych. Rezultaty wszystkich badań prezentowane są w
publikacjach  pracowników  naukowych  Katedry,  w  wystąpieniach  na  konferencjach  i  sympozjach  oraz  przekazywane
studentom w bieżącej działalności dydaktycznej.
 

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ występują w podwójnej roli - naukowca i dydaktyka. Zasadą jest, iż
osoby prowadzące zajęcia z danego obszaru wiedzy są jednocześnie uznanymi autorami opracowań naukowych.
Dzięki temu prezentowana wiedza spełnia wymagania aktualności i rzetelności.
 
Pracownicy naukowi Katedry Prawa Własności Intelektualnej, którzy w większości prowadzą zajęcia na kierunku
PWINM,   prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa
gospodarczego i handlowego, prawa mediów, prawa prasowego. Działalność dydaktyczna, ściśle związana z
zainteresowaniami naukowymi pracowników jest prowadzona nie tylko na rzecz studentów Wydziału Prawa i
Administracji, ale innych wydziałach uniwersytetu oraz szkół wyższych w Polsce.
 
Z uwagi na przyjęty praktyczny profil kształcenia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów,
niemal wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne posiadają praktyczne doświadczenie w zakresie problematyki
objętej tematyką wykładów, w wielu wypadkach są uznanymi specjalistami (praktykami) w swojej dziedzinie.
Część zajęć prowadzona jest przez osoby z wyspecjalizowanych jednostek i instytucji zajmujących się kwestiami
ochrony własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii np. z Centrum Transferu Technologii CITTRU
UJ.
 
Studenci kierunku również na bieżąco będą aktywizowani do prowadzenie badań w obszarze objętym tematyką
studiów. W założeniu w ramach wielu prowadzonych kursów będą zobligowani do przygotowania omówienia
aktualnych orzeczeń, problemów co będzie wymagać od nich prowadzenia badań w wybranym obszarze.
Ponadto, w oparciu o wytyczne i wskazówki prowadzących co do metodologii prowadzenia badań w obszarze
własności intelektualnej i pod kierunkiem promotorów będą zobligowani do przygotowania prac licencjackich w
oparciu o badania własne z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Prawa i Administracji zapewnia wysoki standard jakości infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz jej dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie budynki WPiA są położone w centrum Krakowa oraz są dostosowane do
potrzeb współczesnej dydaktyki. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza dysponuje bogatym księgozbiorem literatury prawniczej a
wydziałowa  czytelnia  jest  jedną  z  największych  na  UJ.  Sekcja  Prawa  Własności  Intelektualnej  Wydziałowej  Biblioteki
Prawniczej UJ jest najlepszą w Polsce i jedną z czołowych w Europie bibliotek z zakresu prawa własności intelektualnej i
przemysłowej. Zbiory liczą około 20 000 pozycji  książkowych i ponad 200 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Księgozbiory obu bibliotek są nieustannie poszerzane o bieżące czasopisma i najnowsze publikacje książkowe. Ponadto WPIA
udostępnia swoim studentom i pracownikom dostęp do najważniejszych systemów informacji prawnej oraz nowej platformy
e-learningowej.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0421

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład klasyczny – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego
przedmiot w bezpośrednim kontakcie ze studentem;
b. wykład online – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot
z wykorzystaniem platformy internetowej przystosowanej do kształcenia studenta na odległość, w
szczególności z wykorzystaniem e-podręcznika;
c. wykład hybrydowy – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego
przedmiot częściowo w formie wykładu klasycznego oraz częściowo w formie wykładu online;
d. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu
przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;
e. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i
kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
f. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta
do zdania egzaminu w określonej formie;
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie
prowadzącego przedmiot i studentów;
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz
umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego
zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego
(obcego);
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje główne
cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład klasyczny,
wykład online, wykład hybrydowy, konwersatorium, szkolenie, projekt, seminarium, lektorat oraz
warsztat;
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest
uzupełnienie głównej formy kształcenia, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze
stanowią integralną cześć przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia może być: warsztat,
konwersatorium, szkolenie, ćwiczenia oraz projekt;
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z
nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;
o. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków
technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Studia pierwszego stopnia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów trwają 6 semestrów
3. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie przez studenta w
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toku studiów co najmniej 191 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w planie studiów dla
poszczególnych lat.
4. Plan studiów obejmuje 2 grupy modułów przedmiotów: moduł obowiązkowy (O), moduł fakultatywny (F).
5. Przedmioty są organizowane jako:

a. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
b. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze z wyłączaniem modułu
obowiązkowego;
c. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w
danym roku akademickim na studiach stacjonarnych a w kolejnym na studiach niestacjonarnych z
wyłączaniem modułu obowiązkowego;
d. blok zajęć – zajęcia z danego przedmiotu odbywają się częściej niż raz w tygodniu;

6. W uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów z wyłączaniem
modułu obowiązkowego.
7. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty z grupy przedmiotów
fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów
fakultatywnych.
8. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w
najnowszej wersji.
 
Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
1. Wykład klasyczny, wykład hybrydowy i wykład online kończą się egzaminem.
2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze
zaliczeniem.
3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formie kształcenia kończy się zaliczeniem.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, lektoraty, w tym również
prawnicze , praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty.
5. Punktacji nie podlegają zajęcia z wychowania fizycznego, BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia
pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.
6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie
konkretnych przedmiotów.
7. Zasady przenoszenia ocen i uznawania punktów ECTS określa Regulamin studiów.
 
Rozdział III
Zaliczenie roku
1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie warunków
określonych w programie i planie studiów dla danego roku.
2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów
ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek
uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu studiów.
3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu z grupy przedmiotów
obowiązkowych (określonych w rozdziale IV) albo z grupy przedmiotów fakultatywnych (określonych w rozdziale
V), pod warunkiem zaliczenia brakującego przedmiotu do końca następnego roku studiów.
4. Wpis na zasadach określonych w ust. 2 i 3 nie może nastąpić w razie niezaliczenia przedmiotu
obowiązkowego, którego zaliczenie warunkuje przystąpienie do innego przedmiotu obowiązkowego w kolejnej
sesji egzaminacyjnej (sekwencyjność przedmiotów).
5. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust.
1 i 4, oraz § 33 i § 36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku
akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania
we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.
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Rozdział IV
Moduł obowiązkowy
1. Grupę modułu obowiązkowego na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów stanowią:

a. na roku I – 9 przedmiotów jednosemestralnych:
- Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych;
- Wprowadzenie do systemu prawa;
- Filozofia prawa i etyka;
- Podstawy ekonomii z elementami zarządzania;
- Informatyka;
- Wprowadzenie do prawa cywilnego;
- Podstawy postępowania cywilnego;
- Elementy prawa gospodarczego;
- Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej;

 
b. na roku II – 8 przedmiotów jednosemestralnych:

- Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych;
- Prawo autorskie i prawa pokrewne;
- Prawo prasowe, radiofonii i telewizji;
- Ochrona konkurencji;
- Prawo wzorów przemysłowych;
- Prawo znaków towarowych;
- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
- Ochrona konsumentów.

c. na roku III – 4 przedmioty jednosemestralne:
- Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
- Prawo nowych technologii a prawo autorskie
- Prawo a Internet
- Zarządzanie wiedzą

2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia wychowania fizycznego oraz szkolenia
BHK.
3. Warunkiem zaliczenia III roku jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na co najmniej poziomie B2
oraz zaliczenie seminarium licencjackiego. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy
dyplomowej przez promotora w systemie AP.
4. W toku studiów student studiów zobowiązany jest do zdania jednego przedmiotu w języku obcym.
5. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki zawodowej (w wymiarze 6 m-cy) na II lub III roku studiów (do
końca III roku studiów).
 
Rozdział V
Moduł fakultatywny
Student studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 10 przedmiotów z
grupy przedmiotów fakultatywnych, w tym co najmniej 3 do końca I roku studiów, co najmniej 3 do końca II roku
studiów i 4 do końca III roku studiów.
 
Rozdział VI
Ukończenie studiów
1. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) i
złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w formie ustnej.
2. Warunek określony w punkcie 1 jest spełniony, jeśli praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną.
3. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
4. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów;
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b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.

5. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki, wychowania fizycznego oraz szkolenia BHK.
6. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
 
Rozdział VII
Harmonogram studiów
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram przedmiotów rozpoczynających się w
semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na
przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do przedmiotów rozpoczynających się w semestrze letnim
Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie
później niż do dnia 1 lutego.
 
Rozdział VIII
Harmonogram rejestracji
1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą
elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr
lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z
planu studenta.
2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W
przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku,
Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach
uczenia się.
3. Rejestracja internetowa na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym
harmonogramem,
b. do dnia 1 marca na przedmioty w semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Po upływie terminów rejestracji na przedmioty zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym
przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.
5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem
Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć
pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt 3 i 5.
7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z adresu mailowego w uniwersyteckim systemie
elektronicznym. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą
administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.
 
Rozdział IX
Terminy egzaminów
1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów, w tym
jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy)
mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zimowej i miesiąc przed
rozpoczęciem sesji letniej.
2. Dla studentów, którzy powtarzają przedmiot oraz w przypadku przedmiotów realizowanych przez część
semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału na wniosek kierownika katedry może wyrazić zgodę
na egzamin w innym terminie. W tym przypadku wyznaczane są dwa terminy egzaminów.
3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w
dwóch wybranych przez siebie terminach.
4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił
do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.
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5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są
zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na
nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.
6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do
protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może
być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7
dni od tego terminu. Wpis do protokołu – „NZAL” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został
zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych przez
katedrę terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL”
w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.
7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu
USOSweb;
b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 
Rozdział X
Zasady egzaminowania
1. Egzaminy co do zasady przeprowadza się w formie pisemnej.
2. W formie ustnej, za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin mogą składać:

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w formie pisemnej, na podstawie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w
określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, kierownik katedry - stosownie do
możliwości katedry - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.
4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.
5. Egzaminy pisemne są anonimowe.
6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.
7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników
egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10
dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.
8. Po egzaminie student ma prawo przeglądania swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej wraz z pytaniami w
terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala kierownik katedry. Wyznaczane są co najmniej dwa terminy, w których
możliwy jest wgląd do pracy.
10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela
koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.
11. Prace egzaminacyjne z danego roku akademickiego są przechowywane w katedrze co najmniej do końca
następnego roku akademickiego, a następnie niszczone.
12. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego oraz uznawania egzaminów przeprowadzonych przez
inne instytucje, a także warunki uczestniczenia w lektoracie określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
  
Rozdział XI
Zajęcia pomocnicze
1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie uczestniczył w wykładach i nie zaliczył zajęć
pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że prowadzący przedmiot w sylabusie określi inaczej.
2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić
zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.
3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez
prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.
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Rozdział XII
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1. Zapisy na seminaria licencjackie są prowadzone przez system USOSweb, po uzyskaniu przez studenta wpisu
na III rok studiów. Student zapisując się na seminarium licencjackie wybiera przedmiot, z zakresu którego
przygotowuje pracę licencjacką i blok egzaminu dyplomowego (licencjackiego), zawierający ten przedmiot.
2. Pracę dyplomową (licencjacką) student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego
posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Rada Wydziału może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej (licencjackiej) nauczyciela akademickiego
posiadającego stopień naukowy doktora zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. W
uzasadnionych przypadkach może również upoważnić do jej prowadzenia osobę posiadającą co najmniej stopień
naukowy doktora, niezatrudnioną w Uniwersytecie Jagiellońskim .
4. Końcowy egzamin dyplomowy (licencjacki) obejmuje cztery bloki przedmiotów: prawo autorskie, prawo
własności przemysłowej, prawo mediów i prawo konkurencji. Student dokonuje wyboru jednego z powyższych
bloków do zaliczenia w ramach egzaminu licencjackiego.
5. Dla każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone są na III roku studiów seminaria licencjackie. Student
przygotowuje pracę licencjacką w ramach wybranego bloku egzaminacyjnego.
6. Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu licencjackiego stanowią:

a. Blok pierwszy:
- Prawo autorskie i prawa pokrewne
- Prawo nowych technologii a prawo autorskie
- Prawo a Internet

b. Blok drugi:
- Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych
- Prawo znaków towarowych
- Prawo wzorów przemysłowych
- Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii

c. Blok trzeci:
- Ochrona konkurencji
- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- Ochrona konsumentów

d. Blok czwarty:
- Prawo prasowe, radiofonii i telewizji
- Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności
- Prawo a Internet

7. Dziekan powołuje w terminie do dnia 15 października przewodniczących Komisji dla przeprowadzenia
końcowego egzaminu licencjackiego w bieżącym roku akademickim.
8. Członkowie komisji powinni reprezentować co najmniej 2 dyscypliny objęte blokiem egzaminacyjnym.
9. Do 30 maja prowadzący przedmioty objęte końcowym egzaminem licencjackim przedstawiają Dziekanowi
problematykę egzaminu na następny rok akademicki. Wykaz zagadnień na bieżący rok akademicki ogłaszany
jest studentom do 15 października.
10. Student obowiązany jest dokonać wyboru bloku egzaminu licencjackiego na ostatnim roku studiów do 31
października.
11. Terminy egzaminów licencjackich w ramach poszczególnych bloków tematycznych ustalają przewodniczący
właściwej Komisji. Powinny one uwzględniać terminy rekrutacji na studia II stopnia, w szczególności na kierunku
administracja w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
 
Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
1. Kierownik katedry może przekazać prowadzącemu przedmiot zadania i kompetencje przewidziane dla niego w
rozdziale IX pkt. 1 i 2 oraz w rozdziale X pkt. 3 i 9.
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2. Zasady realizacji studiów dotyczące katedr odnoszą się także do zakładów i innych jednostek organizacyjnych
prowadzących działalność dydaktyczną, a nie wchodzących w skład katedr.
3. Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 191

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 147

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 71

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 18

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1760

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa studenta w wymiarze 6 miesięcy przewidziana jest do realizacji na drugim lub trzecim roku studiów
(student musi zaliczyć praktykę do końca trzeciego roku studiów). Praktyki można odbyć w jednej ze wskazanych instytucji, z
którą  nastąpiło  w tym względzie  wstępne porozumienie  (np.  CITTRU UJ)  lub  w jednostce  wybranej  przez  studenta  a
zaakceptowanej przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk np. w organach administracji (np. Urząd Patentowy RP, Urząd
Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów),  organizacjach  zbiorowego  zarządzania  prawami  autorskimi  (np.  Stowarzyszeniu
Autorów  i  Wydawców  COPYRIGHT  POLSKA),  firmach  reklamowych,  firmach  internetowych,  instytucjach  otoczenia  biznesu.
Praktyka może być zaliczona przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich na podstawie kompletnych dokumentów:
a) wypełnionego dziennika praktyk zawierającego: potwierdzoną przez instytucję datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
wypełnione i podpisane przez Opiekuna karty tygodniowe, opinię Opiekuna praktyk LUB
b) umowy (o pracę, zlecenia, dzieło) wraz z wypełnionym wnioskiem o zaliczenie zatrudnienia na poczet praktyki oraz kopią
umowy z poświadczeniem wykonania (lub poświadczeniem zatrudnienia z podaniem stanowiska) oraz opinią Opiekuna LUB
c)  dokumentów  równoważnych  dziennikowi  praktyk  obejmujących:  wypełniony  wniosek,  zaświadczenie  o  praktyce
zawierające poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki oraz wykaz obowiązków oraz opinię Opiekuna.
 

Ukończenie studiów
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 191 punktów ECTS, zaliczenie
seminarium licencjackiego poprzez złożenie pracy dyplomowej i złożenie oraz zdanie końcowego egzaminu dyplomowego
(egzamin ustny przed komisja ̨egzaminacyjna)̨, a także spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla
poszczególnych lat.
Końcowy egzamin dyplomowy obejmuje jeden z czterech bloków przedmiotów:
- blok pierwszy: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Prawo nowych technologii a prawo autorskie, Prawo a Internet
- blok drugi: Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych, Prawo znaków towarowych, Prawo wzorów przemysłowych,
Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
- blok trzeci: Ochrona konkurencji, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Ochrona konsumentów
- blok czwarty: Prawo prasowe, radiofonii i telewizji, Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności, Prawo a Internet. Dla
każdego bloku egzaminacyjnego prowadzone sa ̨na III roku studiów seminaria licencjackie. Student przygotowuje pracę
licencjacka ̨ w ramach wybranego bloku. Złożenie zatwierdzonej przez promotora pracy licencjackiej jest warunkiem
dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

PWI_K1_W01 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie systemu prawa, rodzaje źródeł prawa,
relacje pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa a innymi naukami społecznymi P6U_W, P6S_WG

PWI_K1_W02 Absolwent zna i rozumie ustrój państwa, strukturę administracyjną i społeczną oraz
rolę jednostki w społeczeństwie obywatelskim P6U_W, P6S_WG

PWI_K1_W03
Absolwent zna i rozumie historyczne kształtowanie się gałęzi prawa oraz determinant
historyczny ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych założeń i
historii ochrony własności intelektualnej

P6U_W, P6S_WG

PWI_K1_W04
Absolwent zna i rozumie rodzaję więzi i aktywności społecznych poddawanych
regulacji prawnej oraz o rządzące nimi prawidłowości istotnych z punktu widzenia
procesu legislacyjnego

P6U_W, P6S_WK

PWI_K1_W05
Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacjez zakresu prawa, w szczególności prawa
własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów i
ochrony konkurencji

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W06
Absolwent zna i rozumie kompetencje organów krajowych, regionalnych i
międzynarodowych w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa, w szczególności
prawa własności intelektualnej

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W07
Absolwent zna i rozumie podstawy ekonomii i zarządzania, ze szczególnym
uwzględnieniem elementów zarządzania wiedzą oraz zagadnień z zakresu
komercjalizacji wyników badań

P6S_WG

PWI_K1_W08 Absolwent zna i rozumie rolę zarządzania zasobami własności intelektualnej w
działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej P6S_WK

PWI_K1_W09 Absolwent zna i rozumie regulacje związane z funkcjonowaniem mediów, reklamy i
działalnością promocyjno-marketingową P6S_WG

PWI_K1_W10
Absolwent zna i rozumie prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności
przemysłowej, w tym posiada wiedzę dotyczącą zasad ochrony dóbr niematerialnych
w obrocie gospodarczym

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W11 Absolwent zna i rozumie regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji oraz
zwalczania nieuczciwej konkurencji

P6S_WG,
P6S_WK

PWI_K1_W12 Absolwent zna i rozumie zasady korzystania z baz danych urzędów patentowych oraz
zna procedury postępowania przed takimi urzędami P6S_WK

PWI_K1_W13 Absolwent zna i rozumie procedury postępowania przy dochodzeniu roszczeń, w
szczególności o naruszenie praw własności intelektualnej P6S_WK

PWI_K1_W14 Absolwent zna i rozumie etyczne podstawy funkcjonowania procesów gospodarczych
oraz ochrony własności intelektualnej P6U_W, P6S_WK

PWI_K1_W15 Absolwent zna i rozumie społeczne aspekty swojej działalności i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania P6U_W, P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

PWI_K1_U01 Absolwent potrafi interpretować postanowienia aktów prawnych, w szczególności
dotyczące ochrony własności intelektualnej, prawa mediów i prawa konkurencji P6U_U, P6S_UW
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Kod Treść PRK

PWI_K1_U02 Absolwent potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do
identyfikacji przypadków naruszenia prawa i jego unikania P6U_U, P6S_UW

PWI_K1_U03 Absolwent potrafi stosować zasady ochrony własności intelektualnej i praw
konsumenta w obrocie gospodarczym P6S_UW

PWI_K1_U04 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu i innych
źródeł P6U_U, P6S_UW

PWI_K1_U05 Absolwent potrafi integrować informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej
oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować opinie

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

PWI_K1_U06 Absolwent potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność
zadania P6S_UO

PWI_K1_U07
Absolwent potrafi wykazywać inicjatywę, kierować małym zespołem w sposób
zapewniający realizacje zadania w założonym terminie (umiejętność zarządzania
czasem - swoim i zespołu)

P6S_UO

PWI_K1_U08
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu wystarczającym do
porozumienia się na poziomie B2, również w sprawach zawodowych; czytać ze
zrozumieniem literaturę fachową, przygotować prezentację referat, czy zadanie
projektowe

P6S_UK

PWI_K1_U09
Absolwent potrafi formułować i przekazywać, w sposób powszechnie zrozumiały,
społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacje i opinie
dotyczące ochrony własności intelektualnej i osiągnięć w sferze naukowej,
artystycznej czy przemysłowej

P6U_U, P6S_UK

PWI_K1_U10 Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, określać
priorytety służące realizacji określonego zadania P6U_U, P6S_UW

PWI_K1_U11 Absolwent potrafi zgodnie z posiadaną wiedzą i predyspozycjami, dokonać planu
indywidualnego rozwoju zawodowego oraz własnego kształcenia się przez całe życie P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

PWI_K1_K01 Absolwent jest gotów do uwzględniania wagi swojej działalności i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje P6U_K, P6S_KK

PWI_K1_K02 Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia właściwego zarządzania
własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej. P6S_KK

PWI_K1_K03
Absolwent jest gotów do uwzględniania problemów dotyczących pozyskiwania
informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania, w tym za pomocą
środków masowego przekazu.

P6U_K, P6S_KK

PWI_K1_K04 Absolwent jest gotów do podejmowania kontaktów społecznych i zawodowych. P6U_K, P6S_KO

PWI_K1_K05
Absolwent jest gotów do podejmowania działań mających na celu społeczne
uświadomienie wagi własności intelektualnej i roli mediów w społeczeństwie opartym
na wiedzy.

P6U_K, P6S_KO

PWI_K1_K06 Absolwent jest gotów do stosowania zasad poszanowania praw autorskich przy
realizacji prac twórczych P6S_KK

PWI_K1_K07 Absolwent jest gotów do przestrzegania prawa, szanowania zasad etyki zawodowej i
norm współżycia społecznego P6U_K, P6S_KR
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Plany studiów
Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie
WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych 30 4,0 egzamin O

Wprowadzenie do systemu prawa 60 8,0 egzamin O

Filozofia prawa i etyka 30 4,0 egzamin O

Podstawy ekonomii z elementami zarządzania 45 6,0 egzamin O

Informatyka 30 5,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

BHK 5 - zaliczenie O

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK I : F

student wybiera jeden przedmiot

Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej 15 3,0 egzamin F

Media w Polsce i na świecie 15 3,0 egzamin F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Informatyka 30 5,0 zaliczenie O

Wprowadzenie do prawa cywilnego 45 7,0 egzamin O

Podstawy postępowania cywilnego 30 4,0 egzamin O

Elementy prawa gospodarczego 30 4,0 egzamin O

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej 45 7,0 egzamin O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK II : F

student wybiera jeden przedmiot

Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego 30 5,0 egzamin F

Wprowadzenie do prawa europejskiego 30 5,0 egzamin F

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK III : F

student wybiera jeden przedmiot

Elementy prawa finansowego i podatkowego 15 3,0 egzamin F

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego 15 3,0 egzamin F
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Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych 45 7,0 egzamin O

Prawo autorskie i prawa pokrewne 45 7,0 egzamin O

Prawo prasowe, radiofonii i telewizji 45 7,0 egzamin O

Ochrona konkurencji 30 6,0 egzamin O

Lektorat z języka obcego 30 - - O

Praktyka (6 m-cy) 540 18,0 zaliczenie O

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK IV : F

student wybiera jeden przedmiot

Marketing innowacji 15 3,0 zaliczenie F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty 15 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo wzorów przemysłowych 30 5,0 egzamin O

Prawo znaków towarowych 45 7,0 egzamin O

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 30 5,0 egzamin O

Ochrona konsumentów 45 7,0 egzamin O

Lektorat z języka obcego 30 - - O

Praktyka (6 m-cy) 540 18,0 zaliczenie O

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK V : F

student wybiera jeden przedmiot

Prawo reklamy 15 3,0 zaliczenie F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej 15 3,0 zaliczenie F

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VI : F

student wybiera jeden przedmiot

Copyright law 15 3,0 zaliczenie F

Industrial property law 15 3,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii 45 6,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo nowych technologii a prawo autorski 30 4,0 egzamin O

Praktyka (6 m-cy) 540 18,0 zaliczenie O

Seminarium licencjackie 15 - - O

Lektorat z języka obcego 30 - - O

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VII : F

student wybiera jeden przedmiot

Etyka w dziennikarstwie 30 4,0 zaliczenie F

Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności 30 4,0 zaliczenie F

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK VIII : F

student wybiera dwa przedmioty z grupy

Postępowanie przed Urzędem Patentowym i sądami adm. 15 3,0 zaliczenie F

Wycena własności intelektualnej 15 3,0 zaliczenie F

Zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej 15 3,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Prawo a Internet 30 4,0 egzamin O

Zarządzanie wiedzą 45 6,0 egzamin O

Praktyka (6 m-cy) 540 18,0 zaliczenie O

Seminarium licencjackie 15 14,0 zaliczenie O

Lektorat z języka obcego 30 5,0 egzamin O

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - BLOK IX : F

student wybiera jeden przedmiot

Umowy w obrocie własnością intelektualną 30 4,0 zaliczenie F

Własność intelektualna w działaności marketingowej i kulturalnej 30 4,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2b6e819

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-101

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Poznanie historycznej ewolucji wybranych instytucji prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa prywatnego,
umiejętność rozpoznania i interpretacji kierunków zmian w systemach prawnych we współczesnej Europie,
zapoznanie z terminologią prawniczą i jej ewolucją w czasie.

C2
Wyposażenie uczestników wykładu w narzędzia krytyczno-interpretacyjne, umożliwiające im zrozumienie jak
w perspektywie historycznej zmieniało się myślenie polityczne i jakie są praktyczne, współczesne następstwa
sporów intelektualnych wokół takich pojęć i instytucji, jak: demokracja, sprawiedliwość, własność i władza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znajomość podstawowych kierunków ewolucji prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa prywatnego.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W03 egzamin pisemny

W2 znajomość terminów z zakresu dziejów prawa
i doktryn politycznych.

PWI_K1_W02,
PWI_K1_W03 egzamin pisemny

W3

znajomość w podstawowym stopniu najważniejszych
instytucji z zakresu kształtowania się prawa sądowego
(cywilne, karne, postępowanie sądowe) oraz
ustrojowego (dzieje instytucji ustrojowych), a także
doktryn politycznych i prawnych.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność poprawnej identyfikacji oraz interpretacji
kierunków ewolucji prawa i jego podstawowych
instytucji.

PWI_K1_U05 egzamin pisemny

U2

rozumienie i umiejętność określenia oraz
ukształtowania swojej relacji z instytucjami
państwowymi i społecznymi, odznaczające się
zrozumieniem i tolerancją wobec innych poglądów
i postaw.

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

konsultacje 10

analiza źródeł historycznych 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład w części doktrynalnej zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami z
zakresu myśli politycznej w ich rozwoju historycznym, takimi jak demokracja,
sprawiedliwość, władza i własność. Oprócz różnic teoretycznych wyjaśnione
zostają praktyczne konsekwencje: społeczne, polityczne i prawne, towarzyszące
wyborowi pojęcia wywodzącego się z konkretnej tradycji doktrynalnej;
analizowane przykłady odnoszą się nie tylko do kontekstu historycznego, ale
obejmują również współczesne zagadnienia związane z każdym z omawianych
pojęć politycznych.

W2, W3, U2

2.

W zakresie dziejów prawa celem przedmiotu jest ukazanie najważniejszych
elementów kształtowania się oraz kierunków rozwoju prawa ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji prawa prywatnego oraz kształtowania się systemu
ochrony własności intelektualnej. W toku wykładu akcentowane są w
szczególności momenty zwrotne w dziejach prawa w postaci najważniejszych
kodyfikacji i ich znaczenie dla rozwoju prawa.

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (40 pytań), czas trwania
egzaminu: 25 minut. Możliwość przystąpienia do egzaminu
przedterminowego dla osób regularnie uczestniczących w wykładzie.
Studenci, którzy opuścili nie więcej niż dwa wykłady w ciągu semestru
uzyskają 4 punkty bonusowe doliczane do wyniku egzaminu. Nie ma
możliwości przepisania oceny na podstawie egzaminów zaliczonych z
przedmiotów pokrewnych na kierunkach: prawo i administracja.
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Wprowadzenie do systemu prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2b91bda

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-102

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie siatki pojęciowej oraz
fundamentalnych zagadnień nauk prawnych, systemu prawa, obowiązywania prawa, tworzenia prawa, wykładni
prawa, stosowania prawa oraz teorii państwa prawnego wraz z wprowadzeniem do problematyki ustrojowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student charakteryzuje podstawowe koncepcje
tworzenia prawa oraz objaśnia poszczególne elementy
różnych trybów tworzenia prawa, ze szczególnych
uwzględnieniem trybu ustawodawczego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
student zna kategorie źródeł prawa oraz
charakteryzuje poszczególne typy źródeł prawa
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym
źródła prawa Unii Europejskiej

PWI_K1_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3
student charakteryzuje zasady wyznaczające treść
pojęcia państwa prawnego oraz problematykę
instytucjonalnych gwarancji państwa prawnego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4
student zna fundamentalne zasady ustrojowe
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania i kompetencje
najważniejszych organów władzy ustawodawczej,
wykonawczej oraz sądowniczej

PWI_K1_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5
student zna fundamentalne pojęcia oraz zasady
poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa materialnego
oraz procesowego

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W6

student charakteryzuje najważniejsze koncepcje,
pojęcia i problemy w zakresie zagadnień
obowiązywania prawa, tworzenia prawa, systemu
prawa, źródeł prawa, języka prawa, interpretacji prawa
oraz stosowania prawa

PWI_K1_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student prawidłowo posługuje się terminologią nauk
prawnych oraz terminologią związaną
z poszczególnymi dziedzinami i gałęziami prawa

PWI_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

przeprowadzić rozumowania prawnicze w zakresie
rozwiązywania problemów walidacyjnych,
interpretacyjnych oraz subsumpcyjnych w różnych
gałęziach prawa, w tym konstruować oraz oceniać
argumentację prawniczą

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3
dokonać oceny wybranych działań organów władzy
państwowej w świetle standardów konstytucyjnych,
w szczególności w świetle zasady państwa prawnego

PWI_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego poszerzania wiedzy prawniczej oraz
do indywidualnej lub zespołowej pracy nad
zagadnieniami prawnymi, w granicach wyznaczonych
przez normy prawne i etyczne

PWI_K1_K07 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 1
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przygotowanie referatu 4

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Tworzenie prawa – podstawowe pojęcia

1. Pojęcie i modele tworzenia prawa

2. Zagadnienie racjonalnego tworzenia prawa

3. Tworzenie prawa w RP

4. Pojęcie i struktura aktu normatywnego

5. Dyrektywy wewnętrznej i zewnętrznej systematyzacji aktu normatywnego

6. Rola preambuły

7. Dzienniki publikacyjne, pojęcie promulgacji

8. Spór o prawotwórczą rolę sądów w systemie prawa stanowionego na
przykładzie RP

W1, U1
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2.

II. Źródła prawa

1. Podziały źródeł prawa: fontes iuris oriundi a fontes iuris cognoscendi.
Samoistne i niesamoistne źródła prawa, formalne i materialne źródła prawa,
oficjalne i nieoficjalne źródła prawa

2. Rodzaje źródeł prawa: stanowienie, precedens, umowa, zwyczaj i prawo
zwyczajowe, praktyka prawnicza

3. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce na tle Konstytucji.

• Konstytucja jako akt normatywny, jego charakterystyka i znaczenie ustrojowe.
Uchwalanie i procedura zmian. Rewizja i interpretacja konstytucji – perspektywa
polska i porównawcza.

• Naczelne zasady ustroju RP: a) zasada suwerenności narodu, b) zasada
demokracji przedstawicielskiej/ formy demokracji bezpośredniej, c) zasada
demokratycznego państwa prawnego, d) zasada decentralizacja władzy
publicznej, e) zasada pluralizmu politycznego, f) konstytucyjne gwarancje praw i
wolności jednostki, g) przyjazne otwarcie na prawo międzynarodowe i współpracę
międzynarodową, h) zasada państwa jednolitego i niepodzielnego, i) zasada
podziału władzy;

• System źródeł prawa. Konstytucja, ustawy konstytucyjne, ratyfikowane umowy
międzynarodowe – ich rodzaje, ustawy, rozporządzenia i zarządzenia, akty prawa
miejscowego.

4. Źródła prawa w UE. Orzecznictwo ETS jako źródło prawa

5. Relacja prawa państw członkowskich i prawa UE

W2, U2

3.

III. Podstawy prawa ustrojowego:

1. Organy władzy ustawodawczej: Sejm i Senat. Zasady i tryb wyboru, relacje
pomiędzy organami, struktura wewnętrzna. Funkcja ustawodawcza, procedura
budżetowa, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu;

2. Organy władzy wykonawczej: a) Prezydent RP. Pozycja ustrojowa. Wybory,
funkcje i kompetencje: zewnętrzne i wewnętrzne. Kompetencje nominacyjne.
Weto prezydenckie. Rola Prezydenta jako głowy państwa. Kompetencje dotyczące
sił zbrojnych i bezpieczeństwa narodowego. Kancelaria Prezydenta i Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego. Problem odpowiedzialności Prezydenta; b) Rada
Ministrów i administracja rządowa. Procedura formowania rządu, kompetencje.
Rola i kompetencje Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów. Minister i
ministerstwa. Rządowe akty normatywne. Odpowiedzialność parlamentarna i
konstytucyjna Rady Ministrów;

3. Organy władzy sądowniczej: sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy
wojskowe, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu;

W3, W4, U3

4.

IV. System prawa

1. Poziome i pionowe uporządkowanie systemu prawa

2. Podziały systemu prawa i ich geneza

3. Spójność i zupełność systemu prawa

4. Elementy systemu prawa – możliwe ujęcia; system prawa a system źródeł
prawa

W6
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5.

V. Obowiązywanie prawa

1. Tetyczne, aksjologiczne, socjologiczne i prawnicze koncepcje obowiązywania
prawa

2. Obowiązywanie prawa w aspekcie terytorialnym i czasowym

3. Obowiązywanie prawa a stosowalność prawa

4. Derogacja i reguły derogacyjne

5. Kolizje pomiędzy różnymi typami norm; pojęcie reguły i pojęcie zasady. Reguły
II stopnia, ważenie wartości

W6, U2

6.

VI. Stosowanie prawa

1. Pojęcie stosowania prawa

2. Sądowy i administracyjny model stosowania prawa

3. Decyzyjny model stosowania prawa

4. Argumentacyjny model stosowania prawa. ADR, mediacja

5. Dyskrecjonalność sędziowska i uznanie administracyjne

W6, U2

7.

VII. Interpretacja prawnicza

1. Pojęcie interpretacji i wykładni prawa

2. Hermeneutyka prawnicza. Interpretacja prawnicza jako szczególny rodzaj
interpretacji tekstu

3. Teorie wykładni prawa

4. Klaryfikacyjna i derywacyjna koncepcja wykładni

5. Ideologie wykładni prawa

7. Dyrektywy wykładni – katalog

8. Odrębności wykładni w różnych gałęziach prawa

9. Wykładnia prowspólnotowa a pytanie prejudycjalne

10. Wykładnia zgodna z Konstytucją i prawem międzynarodowym

W6, U2
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8.

VIII. Wprowadzenie do prawa materialnego

1 Pojęcie prawa materialnego

2 Charakterystyka stosunku materialno prawnego

3 Systematyka pozioma prawa materialnego – obraz współczesny

4 Prawo publiczne a prawo prywatne

5. Definicja prawa prywatnego

6. Prawo prywatne a prawo cywilne

7. Zasady prawa prywatnego

8. Pojęcie administracji publicznej

9. Źródła prawa administracyjnego

10. Zasady prawa administracyjnego

11. Podmioty prawa administracyjnego

12. Prawo karne jako prawo publiczne

13. Zasady prawa karnego

W5, U1, K1

9.

IX. Wprowadzenie do prawa procesowego – aspekt instytucjonalny

1. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

2. Organizacja sądów powszechnych

3. Sąd Najwyższy, sądy administracyjne

4. Sądy wspólnotowe i międzynarodowe

5. Ścieżka instancji (przykłady) – wraz z postępowaniem przed TSUE w trybie
pytania prejudycjalnego

6.System organów państwowych a status jednostki.
Instytucje i procedury ochrony praw i wolności:
a) rola sądów (powszechnych i administracyjnych);
b) Rzecznik Praw Obywatelskich;
c) skarga konstytucyjna;
d) Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
e) Sądowa kontrola administracji publicznej (zakres, formy, główne procedury –
aspekty konstytucyjne)

W5, U1, U3, K1

10.

X. Wprowadzenie do prawa procesowego – aspekt przedmiotowy

1. Pojęcie prawa proceduralnego i pojęcie procesu

2. Stosunek procesowy – charakterystyka

3. Pojęcie organu procesowego, czynności procesowej, pisma procesowego

4. Pojęcie zasad procesowych

W5, U1, K1
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11.

XI. Państwo prawa a wymiar sprawiedliwości

1. Historia pojęcia państwa prawa i współczesna postać tej koncepcji

2. Zasady składające się na treść państwa prawa na przykładzie Konstytucji RP

3. Instytucjonalne gwarancje państwa prawa

W3, U3, K1

12.

XII. Dodatkowa problematyka ustrojowa

1. Najwyższa Izba Kontroli: organizacja, funkcje i kompetencje;

2. Konstytucyjne organy finansów publicznych: Narodowy Bank Polski, Rada
Polityki Pieniężnej. Art. 217 Konstytucji i jego konsekwencje prawne;

3. Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

4. Zasady konstytucyjne samorządu terytorialnego, jego struktura i status prawny
(konstytucyjny) organów samorządowych

W3, W4, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 40 pytań.

ćwiczenia zaliczenie pisemne
Dopuszczenie do egzaminu warunkowane zaliczeniem ćwiczeń, ćwiczenia
zaliczane na podstawie oceny aktywności oraz periodycznych kolokwiów,
a także prac pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność studenta na ćwiczeniach.
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Filozofia prawa i etyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2bac775

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WPA-WID-103

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami filozoficznoprawnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znaczenie podstawowych pojęć filozoficznych oraz
filozoficznoprawnych związanych z prawem autorskim,
prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym
i administracyjnym.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny
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W2
specyfikę systemu prawa i jego relacje z innymi
systemami normatywnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa własności
intelektualnej, prawa cywilnego i administracyjnego.

PWI_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawowymi metodami prawniczymi:
analizą i argumentacją.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05 egzamin pisemny

U2 dokonać krytycznej analizy problemu oraz
argumentować za swoim stanowiskiem. PWI_K1_U10 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwiązywania problemów z zakresu etyki prawniczej,
w tym problemów dotyczących własności
intelektualnej i praw pokrewnych.

PWI_K1_K06, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawy filozofii prawa: spór o pojęcie prawa, pozytywizm i nonpozytywizm,
naturalizm i antynaturalizm, biologiczne podstawy prawa, filozoficznoprawne
ujęcia prawa własności intelektualnej

W1, W2

2.
Wokół metody prawniczej: logika prawnicza, metody analizy w prawie, teorie
argumentacji prawniczej, hermeneutyka prawnicza, własność intelektualna z
perspektywy epistemologicznej

U1, U2

3. Etyka i bioetyka prawnicza: źródła sporów etycznych, pojęciowe podstawy etyki,
typy argumentacji etycznej U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań.
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Podstawy ekonomii z elementami zarządzania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2bcb647

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Kod USOS
WPA-WID-104

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znajomość i poprawne posługiwanie się
w podstawowym (propedeutycznym) zakresie
terminologią z zakresu ekonomii:

PWI_K1_W07 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2
rozumienie reguł cenowego mechanizmu rynkowego -
jego ograniczeń i motywów, które kierują
postępowaniem przedsiębiorstw i konsumentów

PWI_K1_W04,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W3

znajomość roli państwa w gospodarce oraz zasad
i celów ingerencji państwa w gospodarkę w celu
ochrony uczciwej konkurencji, ochrony ekonomicznie
słabszej strony wymiany handlowej, zapewnienia
opłacalności działalności innowacyjnej

PWI_K1_W04,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4
znajomość procesu zarządzania, praw organizacji
i zarządzania, struktur organizacyjnych i wybranych
koncepcji zarządzania

PWI_K1_W07 egzamin pisemny,
zaliczenie

W5
znajomość podstawowych etapów rozwoju myśli
ekonomicznej i podstawowych pojęć
makroekonomicznych

PWI_K1_W07 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność myślenia kategoriami całej gospodarki
oraz gospodarki powiązanej z gospodarką światową PWI_K1_U05 egzamin pisemny,

zaliczenie

U2 umiejętność porównywania systemów ekonomicznych
i gospodarek PWI_K1_U05 egzamin pisemny,

zaliczenie

U3
umiejętność uzasadnienia własnych poglądów
na kwestię zakresu i zasad ingerencji państwa
w gospodarkę

PWI_K1_U05 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozumienie miejsca własności intelektualnej
w zasobach przedsiębiorstwa PWI_K1_K02 egzamin pisemny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 85

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne W1

2. Rola państwa w gospodarce W1, W2, W3, U3

3. Teoria wyboru konsumenta W1, W2

4. Teoria wyboru przedsiębiorstwa W1, W2, W4, K1

5. Równowaga rynku W1, W2

6. Struktury rynkowe W1, W2, W3, K1

7. Struktury organizacyjne i wybrane koncepcje zarządzania W4

8. Podmioty działalności rynkowej W1, W2, W4

9. Wybrane szkoły ekonomiczne W2, W3, W5, U1, U2, U3

10. Rynek kapitałowy W1, W5, U1, U2

11. Pieniądz, system płatniczy i system bankowy W1, W5, U1, U2

12. Inflacja, polityka pieniężna, bank centralny W1, W5, U1, U2

13. Polityka właścicielska i prywatyzacja W1, W3, U1, U2, U3

14. Systemy walutowe W5, U1, U2

15. Handel międzynarodowy W1, W5, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
test wielokrotnego wyboru 30 pytań, czas trwania - 30 minut Skala ocen:
0-14 pkt. - 2.0 15-17 pkt - 3.0 18-20 pkt - 3.5 21-24 pkt - 4.0 25-27 pkt -
4.5 28-30 pkt - 5.0

ćwiczenia zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i aktywności. Zaliczenie
zwalnia z części egzaminu obejmującej pytania z zakresu problematyki
poruszanej na ćwiczeniach. W oparciu o obecności i aktywność ustalana
jest liczba punktów (od 0 do 20), która następnie dodawana jest do liczby
punktów uzyskanej z egzaminu w zakresie części wykładowej. Suma
stanowi wynik egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, na wykładach nieobowiązkowa. Brak wymagań wstępnych.
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Informatyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWI00S.130.5ca756b7a883c.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Informatyka

Klasyfikacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Kod USOS
WPA-WID-109

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie

W2
posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną
do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania
systemów informatycznych w organizacjach

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

uzyskanie praktycznych umiejętności właściwego
opracowywania, konstruowania i przetwarzania
tekstów ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych i dokumentacji Urzędów Administracji
Publicznej

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U2
uzyskanie praktycznych umiejętności wykorzystywania
podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania
tekstów prawnych

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U3
uzyskanie praktycznych umiejętności korzystania
z nowoczesnych technik elektronicznych w pracy
w administracji, wyszukiwania potrzebnych informacji,
oraz uzupełniania nabytej wiedzy

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U4
uzyskanie umiejętności przedstawienia posiadanych
wiadomości w formie ustnej i pisemnej (wystąpienia
na zajęciach, prezentacje komputerowe)

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób, umie wykorzystać w tym celu podstawowe
narzędzia informatyki

PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

K2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

wykonanie ćwiczeń 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawy obsługi komputera (praca w systemie Windows , środowisko znakowe i
graficzne, praca w sieci lokalnej, dyski sieciowe, ochrona antywirusowa,
oprogramowanie wspomagające). Zaawansowana edycja tekstów (np.
opracowywanie dużych dokumentów, style, grafika, szablony, formularze,
korespondencja seryjna) EDI – Elektroniczna Dystrybucja Informacji, format XML
Edytor Aktów Prawnych XML (podstawy pracy z edytorem, opracowywanie
projektów aktów prawnych, aktualizacja istniejących aktów) Przygotowywanie
prezentacji multimedialnej Internet (zaawansowane korzystanie z serwisów
wyszukiwawczych, "ukryty Internet", zasady używania poczty elektronicznej,
zasady bezpieczeństwa, ochrona przed niechcianą korespondencją),
wyszukiwanie i korzystanie z zawartości rejestrów państwowych Podpis cyfrowy
(zasady, podpisywanie i weryfikacja dokumentów)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

Zaliczenie. Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie aktywnej obecności
na ćwiczeniach Zaliczenie pisemne podczas którego student rozwiązuje na
komputerze zadane zagadnienia. Zapisy na zaliczenie za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do
zaliczenia przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie.
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Psychospołeczne aspekty ochrony własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2e31186

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WPA-WID-200

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie studentom podstawowych koncepcji teoretycznych i pojęć z zakresu psychologii społecznej
w nawiązaniu do zagadnień ochrony własności intelektualnej oraz funkcjonowania nowych mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych. PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02 egzamin pisemny
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W2
rozumie podstawowe mechanizmy psychospołeczne
związane ze sferą ochrony własności intelektualnej
i konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W04

egzamin pisemny

W3
rozumie potrzebę rozpowszechnienia wśród obywateli
wiedzy na temat prawa własności intelektualnej
i ochrony konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić interdyscyplinarną analizę zagadnień
z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony
konkurencji.

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U09 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów przestrzegać norm prawa
autorskiego oraz szanować zasady etyki zawodowej,
zasady współżycia społecznego.

PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie referatu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot i metody psychologii społecznej. Behawiorystyczna, psychodynamiczna
i poznawcza koncepcja człowieka. W1, W2, U1

2. Świadomość prawna, czyli o przyczynach społecznej akceptacji dla naruszeń
prawa własności intelektualnej. W2, W3, U1, K1

3. O wywieraniu wpływu, czyli jak przekonać obywateli do kupowania czegoś, co
mogą mieć za darmo. W2, W3, U1

4. Mechanizmy psychologiczne w reklamie. W2, W3, U1

5. O znakach towarowych inaczej, czyli psychologiczne aspekty kreowania marki. W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Test jednokrotnego wyboru. Studenci mogą nadto uzyskać punkty za
aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Media w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2e54210

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Kod USOS
WPA-WID-206

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zdobycie przez studenta uporządkowanej wiedzy na temat funkcjonowania mediów
we współczesnym społeczeństwie w Polsce oraz w wybranych krajach i regionach świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
posiada wiedzę na temat znaczenia mediów,
funkcjonowania systemów medialnych, relacji
pomiędzy systemami prawnymi, społecznymi,
politycznymi i medialnymi

PWI_K1_W09 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zdobywać i analizować informacje na temat
współczesnych przekształceń na rynkach medialnych
oraz krytycznie je interpretować.

PWI_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student gotów jest - mając świadomość dynamicznych
zmian zachodzących na rynku medialnym - stale
uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę z tego
zakresu.

PWI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Najważniejsze tendencje na rynku prasowym (koncentracja, jej rodzaje,
przeciwdziałanie negatywnym skutkom koncentracji – regulacje prawne, subsydia
prasowe, największe koncerny prasowe, prasa elektroniczna, prasa bezpłatna)

W1

2. Charakterystyka rynków medialnych wybranych krajów w aspekcie społecznym,
politycznym, prawnym: USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy W1

3.
Media globalne – charakterystyka największych agencji informacyjnych (AP, AFP,
Reuters, Bloomberg), stacji telewizyjnych typu all news (CNN International, BBC
World, Al Jazeera), radiowych programów dla zagranicy (Voice of America, BBC
World Service, Radio France International)

U1

4. Geneza oraz główne etapy przemian współczesnego rynku mediów w Polsce po
1989 roku. U1
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5.
Współczesny układ sił na polskim rynku prasowym (prasa codzienna i
segmentyzacja czasopism), rozwój radiofonii publicznej i komercyjnej, rozwój i
rywalizacja kanałów telewizji naziemnej, kablowej, satelitarnej i internetowej
(publicznej i komercyjnej), wpływ nowych technologii na media tradycyjne.

K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin w formie pisemnej (warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie
poprawnej odpowiedzi na minimum 60% pytań) Obecność na przynajmniej
50% wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na przynajmniej 50% wykładów
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Wprowadzenie do prawa cywilnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2c3975b

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-105, WPA-WID-105-CW

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem
konstrukcji prawnych mających znaczenie dla praw własności intelektualnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wiedza o pojęciach jakimi posługują się nauki
społeczne oraz pojęciach jakimi posługuje się nauka
prawa cywilnego, o ewolucji systemu prawa
cywilnego, o systemie prawa cywilnego polskiego
na tle systemów prawnych innych państw,
o strukturze polskiego systemu prawa cywilnego oraz
o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami prawa,
podstawowa znajomość szczegółowych zagadnień
prawa cywilnego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

znajomość znaczenia i funkcji systemu prawa
cywilnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu
konfliktów społecznych, znajomość metod
prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji,
podstawowych metod uzyskiwania niezbędnych
danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych,
profesjonalnych narzędzi dla zdobywania informacji
prawniczych

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
umiejętność wyjaśnienia procesu stosowania prawa,
wyjaśnienia naruszenia prawa, wiedza o zmienności
norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy
o nich

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K04, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 34

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje wstęp do systemu prawa cywilnego, w tym zagadnienia jego
systematyki, znaczenia prawa cywilnego jako gałęzi prawa regulującej stosunki
cywilnoprawne, metodologii stosowania prawa cywilnego, podstawowe zasady
tego prawa. W ramach kierunku studiów szczegółowa problematyka wykładu
poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom części ogólnej prawa
cywilnego, w tym osób wraz z ochroną dóbr osobistych, czynności prawnych,
rodzajów stosunków prawnych, pełnomocnictwa, a także zobowiązaniom z
wyszczególnieniem umowy, deliktu jako źródeł zobowiązań. Ponadto w ramach
wykładu zostanie przedstawione prawo spadkowe z uwzględnieniem praw twórcy
w ramach regulacji dziedziczenia, jak również prawo rzeczowe – w zakresie
istotnym z perspektywy własności intelektualnej. Niezależnie od tego zostanie
przedstawiona problematyka ochrony konsumenta i stosunków gospodarczych
jako zagadnienie stosunków prawnych objętych szczególną regulacją ze względu
na podmiot.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny ponad połowa punktów

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
test umożliwiający podwyższenie oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Podstawy postępowania cywilnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2c57e5c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-106

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zasady postępowania cywilnego Podmioty
postępowania cywilnego Przedmiot postępowania
cywilnego Czynności procesowe i czynności organu
procesowego Przebieg postępowania cywilnego
Rodzaje orzeczeń Przebieg postępowania
egzekucyjnego

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14,
PWI_K1_W15

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Określić przedmiot żądania Sporządzić pismo
procesowe wyrażające jego żądanie

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Dokonać oceny określonego stanu faktycznego
na gruncie prawa materialnego i postępowania
sądowego

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K05,
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Struktura sądownictwa w Polsce
Zasady przebiegu postępowania rozpoznawczego
Zasady przebiegu postępowania wykonawczego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test 15 pytań (test jednokrotnego wyboru), poprawność rozwiązania testu
na poziomie 60% oraz kazusu poprawność rozwiązania kazusu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawo materialne cywilne - uczestnictwo w zajęciach
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Elementy prawa gospodarczego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2c769af

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-107, WPA-WID-107-CW

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności
dotyczących pojęcia prawa gospodarczego, zasad nim rządzących, zasad zawierania umów w obrocie
gospodarczym, prawa spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student posiada wiedzę z zakresu podstaw prawa
gospodarczego obejmujących takie kwestie jak pojęcie
prawa gospodarczego, źródła tego prawa, zasady
zawierania umów, zasady rządzące prawem
gospodarczym, spółki osobowe i kapitałowe prawa
handlowego.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W15 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśnić funkcje oraz ekonomiczne uwarunkowania
prawa gospodarczego i handlowego.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

U2 rozstrzygać przypadki z zakresu prawa spółek. PWI_K1_U01,
PWI_K1_U05 egzamin pisemny

U3 formułować pisemne i ustne wypowiedzi prawnicze
z zakresu obrotu gospodarczego. PWI_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań
prawa gospodarczego i handlowego.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K04, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

K2
student rozumie potrzebę poszukiwania materiału
normatywnego i doktrynalnego z zakresu prawa
gospodarczego i handlowego.

PWI_K1_K01, PWI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

uczestnictwo w egzaminie 1

analiza aktów normatywnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i zasady prawa gospodarczego W1

2. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym W1, U1, U2, U3, K1, K2

3. Spółki osobowe (jawna, komandytowa, komandytowo - akcyjna, partnerska). W1, U1, U2, U3, K1, K2

4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W1, U1, U2, U3, K1, K2

5. Spółka akcyjna. W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, Metoda sytuacyjna, burza mózgów,
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej.

ćwiczenia Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.
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Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2c93503

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-108, WPA-WID-108-CW

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zasadami ochrony własności intelektualnej, których rozwinięcie
nastąpi w ramach kolejnych lat studiów. W czasie wykładu zostanie zwrócona uwaga na przedmiotowy zakres
ochrony, zróżicowany system i zasady ochrony; zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu
prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa
unijnego oraz polskiego ustawodawstwa ze wskazaniem przykładowych orzeczeń sądów polskich a także
Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe pojęcia, regulacje i instytucje z zakresu
prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa
własności przemysłowej, prawa autorskiego;
w szczególności zna i rozumie regulacje dotyczące
tego obszaru prawa a także kompetencje organów
w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa jak
również konsekwencje naruszenia obowiązujących
norm

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować regulacje dotyczące prawa autorskiego,
praw pokrewnych a także prawa własności
przemysłowej w szczególności interpretować
i kwalifikować stany faktyczne, przypisywać im
odpowiednie rodzaje i treści praw a także zasady
uzyskiwania ochrony

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa własności
intelektualnej

PWI_K1_K05,
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 50

analiza aktów normatywnych 30

analiza orzecznictwa 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach przedmiotu omawiane są krajowe, międzynarodowe i unijne systemy
prawa własności intelektualnej, wskazana jest rola i znaczenie ochrony własności
intelektualnej. W ramach wykładu przedstawione są podstawowe reguły,
instytucje i procedury w obszarze prawa autorskiego, patentowego, znaków
towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz
podane i omówione przykłady najczęściej spotykanych w praktyce oraz życiu
codziennym wytworów chronionych tymi prawami.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru - 20 pytań + 1 pytanie opisowe, zaliczenie od
13pkt

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
obecność oraz aktywność na ćwiczeniach (przygotowanie referatu lub
prezentacji na wybrany temat) daje możliwość podwyższenia oceny z
egzaminu o 0,5 stopnia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2e77c4f

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-202

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi problemami związanymi z wielością systemów
prawnych w zakresie prawa prywatnego, czyli z międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych
(pojęciem jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

posiada wiedzę na temat funkcjonowania
europejskiego międzynarodowego prawa zobowiązań,
zna rodzaje źródeł europejskiego międzynarodowego
prawa zobowiązań oraz potrafi tę wiedzę zastosować
do identyfikacji i rozwiązania konkretnych problemów.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi pozyskiwać potrzebne informacje z literatury,
baz danych i innych źródeł zwłaszcza pod kątem
stosowania prawa obcego oraz potrafi integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz
formułować opinie.

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest otwarty do podejmowania kontaktów społecznych
i zawodowych w zakresie stosowania prawa obcego. PWI_K1_K04 egzamin pisemny, kazus,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

analiza orzecznictwa 20

analiza aktów normatywnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Wprowadzenie (pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego, źródła prawa
prywatnego międzynarodowego i ich wzajemny stosunek, prawo prywatne
międzynarodowe a prawo Unii Europejskiej, rola Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego, instytucje części
ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego).

W1, U1, K1

2. II. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa cywilnego - zobowiązania i
własność intelektualna (rozporządzenie Rzym I i Rzym II, ustawa PPM z 2011 r.) W1, U1, K1

3.
III. Międzynarodowa właściwość sądów oraz uznawanie i wykonywanie
zagranicznych orzeczeń - zobowiązania i własność intelektualna (KPC,
rozporządzenie Bruksela I bis).

W1

4. IV. Prawo jednolite na gruncie umów międzynarodowych - wzmianka W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, kazus
Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny składający się z jednego
pytania, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej oraz z jednego
kazusu.

ćwiczenia zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń jest obowiązkowe. Zaliczenie ćwiczeń następuje
poprzez aktywny udział w zajęciach (dyskusja, rozwiązywanie
kazusów, analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej) oraz przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia
przed innymi uczestnikami zajęć. Prezentacja jest przygotowana na
podstawie materiałów przesłanych przez prowadzącego oraz
zebranych samodzielnie.
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Wprowadzenie do prawa europejskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2e9e74d

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-203, WPA-WID-203-CW

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady integracji europejskiej w ramach UE. PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06 egzamin pisemny

W2 pojęcie prawa UE, jego źródła oraz system
instytucjonalny UE.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06 egzamin pisemny

W3
zasady dotyczące relacji pomiędzy prawem unijnym
a prawem polskim oraz mechanizmy rozstrzygania
kolizji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W06 egzamin pisemny

W4 postępowania prowadzone przed Trybunałem
Sprawiedliwości. PWI_K1_W06 egzamin pisemny



Sylabusy 63 / 157

Umiejętności – Student potrafi:

U1 znaleźć właściwe źródła prawa unijnego oraz
zastosować przepisy prawa UE.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04 egzamin pisemny

U2 zastosować właściwe mechanizmy kolizji w przypadku
rozbieżności pomiędzy prawem UE a prawem polskim.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U05 egzamin pisemny

U3
odnaleźć, analizować i wykorzystać przy interpretacji
prawa polskiego, implementującego prawo UE,
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania prawa tworzonego przez ustawodawcę
unijnego. PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 20

analiza orzecznictwa 30

rozwiązywanie zadań 20

rozwiązywanie kazusów 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Model integracji europejskiej.
2. Przekazanie kompetencji ustawodawczych instytucjom UE oraz podjęcie
zobowiązania do lojalnej współpracy między państwami członkowskimi.
3. Instytucje UE.
4. Źródła prawa UE.
5. Prawo pierwotne UE:
a) Traktat o funkcjonowaniu UE oraz Traktat o UE,
b) Karta Praw Podstawowych,
c) zasady ogólne.
6. Prawo pochodne UE:
a) umowy międzynarodowe,
b) dyrektywy,
c) rozporządzenia,
d) decyzje.
7. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

W1, W2, U1, K1

2.

1. Zasady stosowania prawa UE.
2. Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE.
3. Zasada bezpośredniego skutku prawa UE.
4. Wykładnia prounijna.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa
UE.
6. Relacja pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym.
7. Obowiązki sądów krajowych.

W2, W3, U2, K1

3.

1. Rola Trybunału Sprawiedliwości.
2. Procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości:
a) pytanie prejudycjalne z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
b) skarga na państwo członkowskie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
c) skarga dotycząca nieważności aktu prawa UE z art. 263 Traktatu o
funkcjonowaniu UE.

W4, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu kazusu. Szczegółowe zasady
egzaminu określa prowadzący na pierwszym wykładzie.

ćwiczenia Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy.
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Elementy prawa finansowego i podatkowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2ec0272

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-204

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość podstawowych pojęć, jakimi operuje się
w prawie finansowym. Gruntowne wiadomości
o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach
ogólnego prawa finansowego oraz znajomość
szczegółowych zagadnień w obrębie prawa
finansowego: K_W02 (3), K_W12 (2), K_W13 (3).

PWI_K1_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

umiejętność klasyfikacji i interpretacji stanów
faktycznych, z którymi są łączone konsekwencje
prawne w sferze prawa finansowego, a także
umiejętność identyfikacji, analizy oraz interpretacji
przepisów prawnych, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia problemów z zakresu prawa
finansowego: K_U08 (2), K_U09 (2).

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozstrzygania elementarnych problemów z zakresu
prawa finansowego PWI_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 15

analiza aktów normatywnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe instytucje z zakresu Prawa finansowego, w szczególności prawa
podatkowego i prawa budżetowego W1, U1, K1

2.
1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów
konstrukcji).
2. Prawo budżetowe: jednostki sektora finansów publicznych, środki publiczne,
szczegółowość budżetu, równowaga budżetowa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny, test 20 pytań, test jednokrotnego wyboru z punktami
ujemnymi, warunkiem zaliczenia egzaminu - uzyskanie 11 pkt.
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Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2ee0d13

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-205

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Prawo własności intelektualnej jest ściśle powiązane z prawem karnym. Naruszenie przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zagrożone jest sankcjami karnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna przepisy prawa karnego i procesowego,
w szczególności powiązane z prawem własności
intelektualnej.

PWI_K1_W10,
PWI_K1_W14 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi określić, czy z naruszeniem norm
prawnych związana jest odpowiedzialność karna, jak
też jak wygląda w podstawowych zarysach przebieg
postępowania karnego.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do oceny w podstawowym zakresie
stopnia naruszenia norm prawnych i określenia
konsekwencji w zakresie prawa karnego.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02, PWI_K1_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omawiane będą takie zagadnienia, jak pojęcie przestępstwa i podział
przestępstw. System kar w kodeksie karnym oraz formy popełnienia przestępstw.
Mowa będzie o tak zwanych instytucjach probacyjnych (warunkowe umorzenie
postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe
przedterminowe zwolnienie). W ramach zajęć poruszone zostaną kwestie
dotyczące przedawnienia przestępstw oraz inne zagadnienia.

W1, U1, K1

2.
Student pozna podstawowe kwestie dotyczące przebiegu postępowania karnego,
w tym postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego. Przedmiotem
zajęć będą również podstawowe zasady postępowania karnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie testowej. Szczegółowe zasady egzaminu są
przedstawiane przez prowadzącego na pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Prawo patentowe, ochrona wzorów użytkowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2cb0bd4

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-120, WPA-WID-120-CW

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie polskiego prawa
patentowego z uwzględnieniem wybranych aspektów międzynarodowej i regionalnej ochrony patentowej oraz
uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej ochrony w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej,
zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki. Przedmiot wykładu
obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady, instytucje i procedury z zakresu prawa patentowego i wzorów
użytkowych, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu prawnego
wskazanymi dobrami własności przemysłowej oraz konsekwencje naruszenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zasady, instytucje i procedury
z zakresu prawa patentowego i wzorów użytkowych,
a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść
praw, podstawowe założenia obrotu prawnego
wskazanymi dobrami własności przemysłowej oraz
konsekwencje naruszenia.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować system ochrony patentowej i wzorów
użytkowych, w szczególności interpretować
podstawowe zasady wybranych instytucji prawa
patentowego i prawa ochronnego na wzór użytkowy,
analizować teksty źródłowe z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej oraz klasyfikować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne, instytucje i procedury
odnoszące się do zasad uzyskiwania ochrony
dotyczącej wynalazków i wzorów użytkowych, treści
praw i założeń obrotu prawnego wymienionymi
dobrami własności przemysłowej.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
dotyczącego systemu ochrony patentowej i wzorów
użytkowych.

PWI_K1_K02,
PWI_K1_K05, PWI_K1_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

analiza orzecznictwa 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
205

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Charakterystyka dóbr niematerialnych własności przemysłowej. Prawne
możliwości ochrony dóbr własności przemysłowej. Źródła prawa własności
przemysłowej. Pojęcie wynalazku.Treść i zakres patentu. Ochrona wzorów
użytkowych.

W1

2.

Charakterystyka dóbr niematerialnych własności przemysłowej. Prawne
możliwości ochrony dóbr własności przemysłowej. Ochrona prawami
bezwzględnymi a ochrona na podstawie prawa konkurencji. Źródła prawa
patentowego (prawo międzynarodowe, europejskie, polskie). Pierwszeństwo do
uzyskania ochrony: zwykłe, konwencyjne i wystawowe. Pojęcie wynalazku,
kategorie wynalazków (sposoby, produkty, urządzenia, nowe zastosowania),
przesłanki zdolności patentowej. Wynalazek biotechnologiczny. Wyłączenia od
patentowania. Treść i zakres patentu. Zakres przedmiotowy, czasowy i
terytorialny ochrony. Treść prawa i jego ograniczenia. Wyczerpanie prawa. Prawa
używaczy, licencja przymusowa. Podmiot uprawniony do uzyskania patentu
(wynalazki pracownicze, wynalazki stworzone na zamówienie,
autorstwo/współautorstwo wynalazku). Procedura uzyskania patentu (znaczenie
badań patentowych). Umowy dotyczące patentu (umowa o przeniesienie prawa
pierwszeństwa do uzyskania wynalazku, umowa o przeniesienie patentu, umowa
licencyjna; wnoszenie patentu aportem do spółki). Ochrona patentu i
egzekwowanie praw z patentu (roszczenia z tytułu naruszenia patentu).
Szczególne kategorie ochrony (dodatkowe prawo ochronne na produkty
farmaceutyczne, wynalazki biotechnologiczne; wynalazki implementowane za
pomocą komputera). Ochrona wzorów użytkowych (pojęcie wzoru użytkowego,
przesłanki uzyskania ochrony na wzór użytkowy, zakres prawa na wzór użytkowy).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo autorskie i prawa pokrewne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2ccbe46

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-121, WPA-WID-121-CW

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz podstawowymi
regulacjami z tego zakresu wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego
ustawodawstwa; wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego na tle wybranych orzeczeń
sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa autorskiego i praw pokrewnych,
a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść
praw osobistych i majątkowych, podstawowe założenia
obrotu prawnego chronionymi utworami oraz
konsekwencje naruszenia prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować regulacje z zakresu prawa autorskiego,w
szczególności interpretować i klasyfikować stany
faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne, instytucje i procedury
odnoszące się do zasad uzyskiwania ochrony, treści
praw, podstawowych założeń obrotu prawnego
utworami i przedmiotami praw pokrewnych.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa własności
intelektualnej,

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02,
PWI_K1_K04, PWI_K1_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 20

analiza orzecznictwa 10

przygotowanie do egzaminu 50

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
176

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:
1.Podstawowe zasady prawa autorskiego. Źródła prawa (krajowe, unijne,
międzynarodowe), znaczenie praw autorskich w gospodarce opartej na wiedzy, w
działalności artystycznej, naukowej.
2. Przedmiot prawa autorskiego – definicja utworu, nowe rodzaje utworów,
znaczenie orzecznictwa polskiego i Trybunału Sprawiedliwości UE dla definiowania
pojęcia utworu.
3. Podmiot prawa autorskiego - utwory pracownicze, współautorskie,
problematyka ustalenia podmiotu uprawnionego (utwory osierocone).
4. Treść praw autorskiego - autorskie prawa osobiste (m.in. interpretacja terminu
"więź twórcy z utworem", plagiat, wyłączenie bezprawności naruszenia).
5. Autorskie prawa majątkowe (m.in. pola eksploatacji, wyczerpanie prawa,
domena publiczna).
6. Instytucja dozwolonego użytku - postacie dozwolonego użytku.
7. Umowy z zakresu prawa autorskiego (umowy licencyjne, przenoszące prawa
autorskie i inne umowy).
8. Prawo autorskie w internecie.
9. Prawa pokrewne - charakterystyka praw pokrewnych.
10. Prawo producenta bazy danych.
11. Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych (pośrednie i bezpośrednie),
odpowiedzialność dostawców usług internetowych.
12. Cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony praw własności intelektualnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określi Wykładowca na pierwszym
wykładzie.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na podwyższenie oceny pozytywnej z egzaminu.
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Prawo prasowe, radiofonii i telewizji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2ce7da8

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-122, WPA-WID-122-CW

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe źródła, zasady, instytucje
i procedury w obszarze prawa prasowego
a w szczególności pojęcie prasy i pozostałe pojęcia
używane na gruncie prawa prasowego, obowiązki
związane z prowadzeniem działalności prasowej,
w tym zasady publikowania sprostowań a także
uprawnienia i obowiązki dziennikarskie; podstawowe
instytucje prawa radiofonii i telewizji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

analizować przepisy dotyczące prawa prasowego,
radiofonii i telewizji, w szczególności interpretować
i klasyfikować stany faktyczne, z którymi łączone są
konsekwencje prawne określone w przepisach prawa,
interpretować i stosować przepisy dotyczące procedur,
w szczególności, rejestracji tytułu prasowego,
publikacji sprostowania.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa prasowego,
radiofonii i telewizji

PWI_K1_K01, PWI_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach przedmiotu omawiane są: 1) problematyka wolności słowa na tle
odpowiednich gwarancji prawnych, Konstytucji, Konwencji o ochronie praw i
podstawowych wolności człowieka i obywatela, oraz wybranych orzeczeń
krajowych i Trybunału Praw Człowieka, 2) dostęp do informacji (ustawa o dostępie
do informacji publicznej), 3) pojęcie prasy i pozostałe definicje przedmiotowe z
ustawy Prawo prasowe, 4) pojęcie dziennikarza i pozostałe przedmiotowe definicje
z ustawy Prawo prasowe, 5) problematyka stosowania przepisów Prawa
prasowego do publikacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, 6)
uprawnienia i obowiązki dziennikarskie, 7) problematyka naruszania dóbr
osobistych przez prasę, 8) zasady publikowania sprostowań, 9) obowiązek
rejestracji prasy i inne obowiązki związane z prowadzenim działalności prasowej,
10) zasady odpowiedzialności prasy za naruszenia prawa spowodowane publikacją
materiału prasowego, 11) zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń, 12)
podstawowe założenia prawa radiofonii i telewizji, 13) zasady dotyczące reklamy
radiowej i telewizyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem lokowania produktu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Szczegółowe warunki egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej
oceny z egzaminu.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę
kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej
oceny z egzaminu.
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Ochrona konkurencji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4a6832.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-123, WPA-WID-123-CW

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu publicznego prawa konkurencji,
które pozwolą mu na poruszanie się na gruncie relewantnych przepisów oraz rozumienie zagadnień związanych
z naruszeniem konkurencji. Celem kształcenia jest nadto zapewnienie, by student dostrzegał ekonomiczne tło
regulacji oraz umiał rozpoznać, jakie działania stanowić mogą podstawę dla aktywności Prezesa UOKiK. Student
uzyskać ma przy tym umiejętność dostrzegania problemu z różnych perspektyw - konsumenta, organu oraz
przedsiębiorcy. Celem wykładu jest nadto zdobycie przez studenta wiedzy w zakresie poruszania się w bazach
decyzji Prezesa UOKiK oraz KE, umiejętność wyszukiwania orzeczeń oraz analizowania ich treści w kontekście
relewantnych przepisów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: 1. generalne reguły ochrony konkurencji, jej miejsce
w strukturze systemu prawa oraz cele, do jakich
zmierza prawo konkurencji. 2. relacje zachodzące
pomiędzy publiczną ochroną konkurencji a systemem
ekonomicznym, polityką społeczną i gospodarczą,
w szczególności w kontekście ochrony konsumentów
w świecie cyfrowym. 3. podstawową terminologię,
systematykę i instytucje prawa konkurencji oraz ich
ewolucję w prawie ochrony konkurencji na poziomie
krajowym i unijnym. 4. wpływ i relacje prawa unijnego
do polskiego prawo ochrony konkurencji. 5. relację
prawa konkurencji do własności intelektualnej, a także
identyfikuje problemy na styku nowych technologii
i prawa konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zidentyfikować podstawowe problemy prawne prawa
ochrony konkurencji w Polsce i Europie, a także
wyszukać decyzje Prezesa UOKiK, Komisji, wyroki
SOKiK oraz Sądu i TSUE.

PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dyskutowania na temat aktualnych problemów prawa
konkurencji i konsumentów oraz formułowania
własnych poglądów w ww. tematyce.

PWI_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza orzecznictwa 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Źródła normatywne i podstawy aksjologiczne publicznego prawa ochrony
konkurencji;
2. Relacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do innych regulacji oraz
gałęzi prawa;
3. Ekonomiczna podbudowa prawa antymonopolowego;
4. Krajowe i unijne organy ochrony konkurencji;
5. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz sądami antymonopolowymi, a także przed Komisją Europejską jako organem
ochrony konkurencji;
6. Pojęcia z zakresu prawa antymonopolowego: przedsiębiorca, rynek relewantny,
wpływ na handel, konsument, porozumienie, kartel, pozycja dominująca, zbiorowy
interes konsumentów, klauzula abuzywna, fuzja;
7. Praktyki ograniczające konkurencję;
8. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów;
9. Kontrola koncentracji;
10. Sankcje administracyjne, cywilne i karne w prawie antymonopolowym;
11. Program łagodzenia kar (Leniency);
12. Relacja prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie ponad 50% punktów na teście
jednokrotnego wyboru.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Warunkiem
zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.
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Praktyka (6 m-cy)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWI00S.13C0.5cac82c4aaaa1.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-PRAKTII, WPA-WID-PRAKTI, WPA-WID-PRAKTIII

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 540

Liczba
punktów ECTS
18.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem praktyk jest umożliwienie zapoznania się przez studenta z organizacją i funkcjonowaniem przyszłego
środowiska zawodowego, nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz weryfikację stopnia opanowania
posiadanej wiedzy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
sposób funkcjonowania systemu prawa, zna rodzaje
źródeł prawa, wie jakie są relacje pomiędzy
poszczególnymi gałęziami prawa a innymi naukami
społecznymi.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10

zaliczenie

W2
pojęcia, regulacje i instytucje z zakresu prawa,
w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa
autorskiego, prawa mediów i ochrony konkurencji.

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06 zaliczenie

W3

dysponuje wiedzą podstawową na temat prawa
autorskiego i praw pokrewnych, własności
przemysłowej, w tym posiada wiedzę dotyczącą zasad
ochrony dóbr niematerialnych w obrocie
gospodarczym

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią
z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
własności przemysłowej, w tym posiada wiedzę
dotyczącą zasad ochrony dóbr niematerialnych
w obrocie gospodarczym, potrafi wykorzystać
w praktyce dotychczas zdobytą wiedzę.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

zaliczenie

U2 dokonać analizy stanu faktycznego w zestawieniu
z przepisami prawa w celu podjęcia właściwej decyzji.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych
umiejętności oraz doświadczenia w celu określenia
swojej ścieżki rozwoju zawodowego.

PWI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 540

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
540

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
540

ECTS
21.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
540

ECTS
21.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Praktyka w wybranej instytucji lub podmiocie gospodarczym pod kierunkiem
wyznaczonego Opiekuna praktyk, na podstawie porozumienia z WPiA UJ. Zakres
merytoryczny określa Opiekun praktyk w danej jednostce uwzględniając specyfikę
funkcjonowania jednostki, zakres działania, strukturę organizacyjną.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie
zaliczenie dokonywane na podstawie dokumentów przedłożonych przez
studenta zgodnych z regulaminem odbywania praktyk po odbytej
praktyce

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wniosek studenta w formie pisemnej.
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Marketing innowacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.140.5cac82c4ae403.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Kod USOS
WPA-WID-220

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie z zagadnieniami związanymi z definiowaniem i budowaniem wartości nowych produktów i usług

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

1. Student rozumie podstawową wiedzę z zakresu
ochrony własności intelektualnej, marketingu
(podstawowe pojęcia), tworzenia modelu
biznesowego. 2. Student zna narzędzia pozyskiwania
informacji rynkowych niezbędnych do wykreowania
propozycji wartości nowych produktów i usług oraz
pozyskania inwestora zainteresowanego wdrożeniem
tychże produktów i usług. 3. Student rozumie rolę jaką
odgrywa właściwy marketing, pomysłowość
i kreatywność w procesach tworzenia nowych
produktów i usług, poszukiwania partnerów
biznesowych, wprowadzania innowacji na rynek. 4.
Student rozumie cykl życia produktu i jego wpływ
na strategię marketingową. 5. Student rozumie
potrzebę marketingu w procesie komercjalizacji
wyników badań.

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

1. Student potrafi stworzyć Business Model Canvas
oraz analizę SWOT. 2. Student potrafi stworzyć mix
marketingowy z wykorzystaniem koncepcji
oddziaływania na rynek 4P i 4C oraz ze świadomością
konkurencji. 3. Student potrafi zdefiniować
produkt/usługę i ich klientów, przez pryzmat całego
łańcuch dostaw. 4. Student potrafi przygotować
prezentację dla inwestora oraz stworzyć ofertę
technologiczną.

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U09,
PWI_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

twórczej pracy w zespole, prezentowania
i argumentowania swojego stanowiska oraz
empatyzowania zarówno z podmiotem wdrażającym
do praktyki rynkowej nowe produkty i usługi, jak
i odbiorą końcowym tego produktu lub usługi.

PWI_K1_K02,
PWI_K1_K03, PWI_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie projektu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Potrzeba marketingu w procesie komercjalizacji. Omówienie podstaw
komercjalizacji z uwzględnieniem modelu komercjalizacji realizowanego w UJ.
2. Podstawy marketingu. Ewolucja pojęć marketingu. Wybór narzędzi w
marketingu innowacji.
3. Definiowanie produktu i klienta.
4. Koncepcje oddziaływania na rynek: 4P, 4C.
5. Cykl życia produktu a możliwe strategie marketingowe.
6. Kreowanie wizerunku tradycyjne i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
7. Podstawy design thinking
8. Business Model Canvas - co to jest, jak go zrobić i do czego wykorzystać

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Obecność na warsztatach obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie prezentacji dla inwestora oraz oferty dla klienta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWI00S.140.5cac67cc6c932.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-221

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz podstawowymi regulacjami z tego
zakresu wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa;
wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących dóbr osobistych na tle wybranych orzeczeń sądów polskich
oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych,
a w szczególności zasady konsekwencje naruszenia
dóbr osobistych.

PWI_K1_W06,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14,
PWI_K1_W15

zaliczenie

W2 zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową. PWI_K1_W09 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyfikacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U10 zaliczenie

U2 potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych
i innych źródeł. PWI_K1_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa prawa prywatnego.

PWI_K1_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie referatu 15

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Konstrukcja ochrony dóbr osobistych, specyfika ochrony dóbr osobistych,
domniemanie bezprawności i uniezależnienie ochrony dóbr osobistych od winy
2. Rodzaje dóbr osobistych (koncepcje teoretyczne)
3. Ochrona czci
4. Ochrona wizerunku (z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych)
5. Ochrona prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem osób publicznych;
prywatność a dane osobowe (prawo do bycia zapomnianym)
6. Ochrona imienia i nazwiska
7. Ochrona zdrowia
8. Ochrona twórczości
9. Dobra osobiste niewymienione wprost w kodeksie cywilnym (kult pamięci osoby
zmarłej, prawo do dobrego urlopu i in.)
10. Ochrona dóbr osobistych w Internecie - ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
12. Ochrona dóbr osobistych w prasie
13. Rola i dorobek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
zakresie ochrony dóbr osobistych (w tym tzw. kamienie milowe).

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
opracowanie prezentacji i dyskusja na ten temat podczas warsztatów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone prawo cywilne
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Prawo wzorów przemysłowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2d2103e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-124, WPA-WID-124-CW

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad ochrony prawnej wzorów przemysłowych w Polsce
w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. oraz w Unii Europejskiej w świetle
Dyrektywy 98/71 WE i rozporządzenia Rady 6/2002 z uwzględnieniem innych możliwości ochrony designu
w prawie własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 93 / 157

W1

ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia wzorów
przemysłowych w obrocie gospodarczym i specyfiki
ich ochrony na tle innych przedmiotów ochrony
prawnej, w szczególności w sferze prawa własności
przemysłowej

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W08 egzamin pisemny

W2
zna i rozumie kategorie i zasady ochrony wzorów
przemysłowych, formułowane w regulacjach polskich,
unijnych i międzynarodowych

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność interpretacji przepisów Ustawy -
prawo własności przemysłowej, rozpoznawania
problemów związanych z tym obszarem prawa.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

U2
potrafi zastosować te przepisy do sytuacji faktycznych,
rozpoznać formy naruszenia prawa, przygotować
odpowiednie dokumenty związane z ochroną prawną
wzorów przemysłowych.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny

U3

posiada umiejętność poszukiwania i analizy źródeł
dotyczących wzorów przemysłowych (krajowych
i unijnych), przeszukiwania baz danych wzorów
zarejestrowanych, a także dokonywania zgłoszenia
wzorów do rejestracji, redagowania pozwu
o naruszenie prawa, oraz czytania i redagowania
umów stosowanych w obrocie wzorami
przemysłowymi.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U07,
PWI_K1_U08

egzamin pisemny

U4

prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy
dotyczące zdolności rejestrowej, treści i zakresu prawa
z rejestracji. Ma świadomość znaczenia ochrony
wzorów przemysłowych w warunkach gospodarki
konkurencyjnej

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumie konieczność ustawicznego poszerzania
wiedzy w zakresie prawa wzorów przemysłowych
i potrafi nawiązywać współpracę z innymi podmiotami
w zakresie efektywnej ochrony wzorów
przemysłowych.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02, PWI_K1_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 30



Sylabusy 94 / 157

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Geneza i rozwój ochrony wzorów przemysłowych w prawie własności
intelektualnej
1. Historia ochrony wzorów przemysłowych w prawie polskim, międzynarodowym i
unijnym
2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony wzorów przemysłowych w prawie
międzynarodowym i unijnym.
(Konwencja Berneńska, Konwencja Paryska, Porozumienie TRIPS i Porozumienie
haskie, Porozumienie lokarneńskie, Dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony
prawnej wzorów; rozporządzenie 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych)

W1, W2

2.

II. Przedmiot ochrony
1. Wzornictwo przemysłowe (design) - próba definicji
2. Pojęcie wzoru przemysłowego jako przedmiotu ochrony prawnej w prawie
polskim i unijnym
a) wzór
b) produkt
(Dyrektywa 98/71/WE w sprawie ochrony prawnej wzorów; rozporządzenie 6/2002
w sprawie wzorów wspólnotowych, ustawa Prawo własności przemysłowej)
3. Wyłączenia spod ochrony

W2, U1, U4

3.
III. Przesłanki ochrony wzorów w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w
prawie wspólnotowym
1. Nowość wzoru
2. Indywidualny charakter wzoru

W2, U1, U4

4.
IV. Prawo do wzoru przemysłowego
1. Podmiot prawa
2. Uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w trybie krajowym,
unijnym i międzynarodowym

W2, U2, U3

5.

V. Treść i zakres prawa do wzoru przemysłowego
1. Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
2. Treść i zakres prawa do wzoru wspólnotowego- zarejestrowanego i
niezarejestrowanego
3. Ograniczenia treści prawa z rejestracji wzoru krajowego i prawa do wzoru
wspólnotowego
4. Naruszenie prawa do wzoru krajowego i unijnego

U2, U4

6.

VI. Nieważność i naruszenie prawa do wzoru przemysłowego
1. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru krajowego i wspólnotowego
2. Ochrona prawa do wzoru krajowego i unijnego (roszczenia, postępowanie w
sprawie naruszenia)
3. Relacje między postępowaniami w sprawie naruszenia i nieważności wzoru
przemysłowego w Polsce i w UE

W2, U4

7. VII. Obrót prawami do wzoru - umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego W2, U2, U3, U4, K1

8. VIII. Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności
intelektualnej U4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
pozytywna ocena z egzaminu, który obejmuje część testową i opisową,
zaliczenie ćwiczeń daje bonus (dodatkowe 3 punkty do wyniku zdanego
egzaminu)

ćwiczenia
ćwiczenia utrwalają i rozszerzają treści merytoryczne przekazywane na
wykładzie o aspekty praktyczne ochrony wzornictwa przemysłowego,
zaliczenie ma wpływ na wysokość oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo znaków towarowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2d3f076

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-125, WPA-WID-125-CW

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest omówienie krajowego systemu prawa znaków towarowych z uwzględnieniem wybranych
aspektów międzynarodowej i unijnej prawnoznakowej ochrony oraz uświadomienie roli i znaczenia przedmiotowej
ochrony w działalności gospodarczej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu
innowacyjnej gospodarki. Przedmiot wykładu obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady, instytucje
i procedury z zakresu prawa znaków towarowych, a w szczególności zasady uzyskiwania ochrony, treść prawa
ochronnego na znak towarowy, podstawowe założenia obrotu prawnego przedmiotowym dobrem oraz
konsekwencje naruszenia prawa ochronnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zasady, instytucje oraz
procedury odnoszące się do prawa znaków
towarowych, a w szczególności zasady uzyskiwania
ochrony, treść prawa ochronnego na znak towarowy,
podstawowe założenia obrotu prawnego prawem
ochronnym oraz konsekwencje naruszenia.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować system prawa znaków towarowych,
w szczególności interpretować podstawowe zasady
wybranych instytucji prawa znaków towarowych,
oceniać proces ewolucji prawa znaków towarowych
w Polsce z perspektywy prawa międzynarodowego
i prawa Unii Europejskiej, analizować teksty źródłowe
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej
i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne, instytucje
i procedury odnoszące się do zasad uzyskiwania
ochrony, treści prawa ochronnego na znak towarowy
i założeń obrotu prawnego prawem ochronnym.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
w obszarze prawa znaków towarowych.

PWI_K1_K02,
PWI_K1_K05, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 30

analiza orzecznictwa 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
205

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza, rozwój, źródła prawa znaków towarowych; pojęcie i funkcje znaku
towarowego; rodzaje oznaczeń i normatywne kategorie znaków towarowych;
źródła powstania prawa do znaku towarowego; ustawowe warunki rejestracji
znaku towarowego; udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy; treść i
zakres prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa do znaku towarowego
powszechnie znanego; ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy;
obowiązek używania znaku towarowego; obrót prawem ochronnym na znak
towarowy; ochrona prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa do znaku
towarowego powszechnie znanego; ustanie prawa ochronnego na znak towarowy;
niezarejestrowane znaki towarowe.

W1

2.

Geneza, rozwój i źródła prawa znaków towarowych (międzynarodowe, unijne i
polskie prawo znaków towarowych). Funkcje znaku towarowego. Pojęcie znaku
towarowego jako dobra niematerialnego, rodzaje oznaczeń, normatywne
kategorie znaków towarowych. Źródła powstania prawa do znaku towarowego: a)
prawo z rejestracji znaku towarowego (powstanie prawa z rejestracji znaku
towarowego; ustawowe warunki rejestracji znaku towarowego (bezwzględne i
względne przeszkody rejestracji znaku towarowego); charakter decyzji o
rejestracji znaku towarowego)), b) prawo do znaku towarowego powszechnie
znanego (stwierdzenie powstania tego prawa w postępowaniu administracyjnym i
w postępowaniu i sądowym). Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
(zgłoszenie znaku towarowego do ochrony; postępowanie zgłoszeniowe w sprawie
znaku towarowego; postępowanie odwoławcze i sprzeciwowe; tryb
międzynarodowy i unijny uzyskania ochrony znaku towarowego). Treść i zakres
prawa (treść i zakres prawa ochronnego na znak towarowy (strona pozytywna i
negatywna prawa z rejestracji, terytorialny, czasowy i przedmiotowy zakres prawa
z rejestracji); treść i zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego;
ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy. Obowiązek używania znaku
towarowego (pojęcie, formy, rozmiar i miejsce używania znaku; używanie znaku
przez osobę trzecią a wykonywanie prawa ochronnego; używana postać znaku;
skutki nieużywania znaku (zagadnienia materialnoprawne i procesowe)). Obrót
prawem ochronnym na znak towarowy (umowy o przeniesienie prawa ochronnego
- charakter umowy, forma umowy; umowa licencyjna - charakter umowy, forma
umowy, rodzaje umów licencyjnych). Ochrona prawa (ochrona prawa ochronnego
na znak towarowy - pojęcie, przesłanki i formy naruszenia prawa ochronnego,
wyczerpanie prawa ochronnego, cywilnoprawne i karnoprawne środki ochrony
prawa; ochrona prawa do znaku towarowego powszechnie znanego). Ustanie
prawa ochronnego na znak towarowy (wygaśnięcie i unieważnienie prawa
ochronnego na znak towarowy). Niezarejestrowane znaki towarowe (przesłanki i
formy ochrony).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2d5a50e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-126, WPA-WID-126-CW

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe instytucje prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji, w szczególności rozumie na czym polega
czyn nieuczciwej konkurencji oraz zna czyny
stypizowane, a także cywilnoprawne i karne
konsekwencje czynu nieuczciwej konkurencji.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować przepisy prawa z zakresu zwalczania
nieuczciwej konkurencji, interpretować je i nakładać
na konkretne stany faktyczne.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04

egzamin pisemny / ustny
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz podwyższenia poziomu
świadomości prawnej społeczeństwa o znaczeniu
właściwego podejścia przedsiębiorców do ochrony
przed nieuczciwą konkurencją.

PWI_K1_K01, PWI_K1_K07 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie referatu 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach przedmiotu przedstawiane są poniższe zagadnienia:
I. Geneza i źródła prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
II. Konstrukcja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
1.1. Pojęcie przedsiębiorcy
1.2. Konstrukcja czynu nieuczciwej konkurencji
1.3. Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji
2. Relacja prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa
antymonopolowego
2.1 Cele i aksjologia obu regulacji
2.2 Zakres wspólny
3. Klauzula generalna ustawy
3.1. Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji
3.2. Wykładnia pojęcia „dobrych obyczajów”
3.3. Funkcje klauzuli generalnej w ustawie
3.4. Niestypizowane czyny nieuczciwej konkurencji
III. Stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji
1. Ochrona nazw handlowych (oznaczeń przedsiębiorstw)
1.1. Przesłanki ochrony przed nieuczciwym używaniem oznaczeń przedsiębiorstw
1.2. Kolizja oznaczeń przedsiębiorstw poprzez użycie nazwisk przedsiębiorców
2. Ochrona przed nieuczciwym naśladownictwem
2.1. Stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd
2.1.1. Rodzaje oznaczeń
2.1.2. Zakres ochrony
2.2. Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu
2.2.1. Pojęcie niewolniczego naśladownictwa
2.2.3. Interpretacja przesłanki wprowadzenia w błąd
2.3.1. Pojęcie przeciętnego konsumenta
3. Tajemnica przedsiębiorstwa
3.1. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
3.2. Przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy
przedsiębiorstwa
3.3. Stosowanie art. 11 do pracowników przedsiębiorcy
4 .Utrudnianie dostępu do rynku
4.1. Praktyki dumpingowe
4.2. Bojkot
4.3. Praktyki dyskryminacyjne
4.4. Pobieranie opłat za przyjęcie do sprzedaży
4.5 Ograniczanie wyboru kontrahenta
5. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami
5.1. Reklama nieuczciwa
5.2. Reklama wprowadzająca w błąd
5.3. Reklama nierzeczowa
5.4. Reklama uciążliwa
5.5. Reklama ukryta
5.6. Istota i warunki dopuszczalności reklamy porównawczej
5.7. Odpowiedzialność agencji reklamowej
6. Oznaczenia geograficzne na gruncie u.z.n.k.
6.1. Geograficzne oznaczenia kwalifikowane i niekwalifikowane
6.2. Zakres ochrony oznaczeń na gruncie uznk
6.3. Inne podstawy ochrony oznaczeń geograficznych
7. Pozostałe czyny nieuczciwej konkurencji
7.1. Rozpowszechnianie fałszywych informacji
7.2. Nakłanianie do nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych
7.3. Sprzedaż lawinowa
7.4. Sprzedaż pod marką własną
7.5. Przesyłanie niezamawianej informacji handlowej (spamming)
8. Cywilne i karne konsekwencje popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na
pierwszym wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń może mieć wpływ na
wysokość oceny z egzaminu.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę
kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej
oceny z egzaminu. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia
ćwiczeń określa prowadzący na pierwszych zajęciach.
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Ochrona konsumentów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2d7bbba

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-127, WPA-WID-127-CW

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest kompleksowe przedstawienie prawa konsumenckiego w zakresie praw i obowiązków
konsumentów oraz zasad ich publicznoprawnej ochrony

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca regulacji
chroniących interesy konsumentów w systemie prawa
prywatnego i publicznego, w szczególności regulacji
zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz
ochrony konsumenta w umowach z przedsiębiorcami.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W03,
PWI_K1_W11

egzamin pisemny

W2 zna i rozumie pojęcia właściwe dziedzinie ochrony
konsumentów PWI_K1_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi zidentyfikować obszary działań
przedsiębiorców, które mogą podlegać regulacjom
chroniącym interesy konsumentów i zastosować
znajomość tych regulacji do rozstrzygnięcia
problemów praktycznych (w szczególności strategii
marketingowej przedsiębiorcy)

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zna zasady odpowiedzialności za działania, które
godzą w interesy konsumentów PWI_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

konsultacje 5

analiza orzecznictwa 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Ochrona konsumentów w prawie UE i w prawie polskim - geneza, kształtowanie
się polityki UE w zakresie ochrony konsumentów, katalog praw konsumentów,
miejsce ochrony konsumentów w prawie prywatnym i w prawie publicznym
2. Organizacja ochrony konsumentów (rola sądownictwa powszechnego, Prezesa
UOKiK, Inspekcji Handlowej, rzeczników ochrony konsumentów, organizacji
konsumenckich i innych podmiotów, którym delegowano zadania ochrony
konsumentów)
3. Źródła prawa UE i źródła prawa polskiego
4. Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Implementacja dyrektywy 2005/29/WE – model i miejsce implementacji, znaczenie
metody harmonizacji maksymalnej – ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym w systemie prawa uczciwości konkurencji
5. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w systemie
prawa uczciwości konkurencji – konstrukcja, podstawowe pojęcia, czarna lista
praktyk nieuczciwych, rola klauzuli generalnej
6. Pojęcie przeciętnego konsumenta w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym – geneza pojęcia i model wypracowany w orzecznictwie
TSUE
7. Praktyki wprowadzające w błąd
8. Praktyki agresywne
9. Niezamówiona korespondencja handlowa
10. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w umowach z konsumentami
11. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na
odległość
12. Stosowanie niedozwolonych wzorców umownych
13. Sprzedaż konsumencka
14. Odpowiedzialność przedsiębiorców za jakość towarów i usług - rękojmia i
gwarancja
15. Postępowanie w sprawach naruszających zbiorowe interesy konsumentów

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki egzaminu są określane przez prowadzącego zajęcia.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę kształcenia, zaliczenie ćwiczeń
daje możliwość podwyższenia pozytywnej oceny z egzaminu. Szczegółowe
warunki zaliczenia są określane przez prowadzącego zajęcia.
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Prawo reklamy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2f534e6

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-222

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu prawa reklamy oraz podstawowymi regulacjami z tego zakresu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wie w jakich podstawowych formach przedsiębiorcy
reklamują swoje towary i usługi oraz zna prawną
regulacje w tym zakresie.

PWI_K1_W04,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W11

zaliczenie
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W2
ma wiedzę na temat etycznych podstaw
funkcjonowania procesów gospodarczych oraz ochrony
przed nieuczciwą reklamą

PWI_K1_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozumie pojęcia i zasady ochrony przed nieuczciwa
konkurencja. PWI_K1_U01 zaliczenie

U2 prawidłowo interpretuje prawa reklamy i potrafi je
zastosować.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03 zaliczenie

U3
rozumie społeczne aspekty swojej działalności
i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane
decyzje i działania.

PWI_K1_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość jakie znaczenie ma właściwa postawa
w zakresie ochrony przed nieuczciwą reklamą. PWI_K1_K02 zaliczenie

K2 przestrzega prawa, szanuje zasady etyki zawodowej
i normy współżycia społecznego w zakresie reklamy. PWI_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie referatu 15

konsultacje 5

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Reklama
1. Źródła prawa reklamy
2. Pojęcie reklamy
3. Rodzaje reklamy
4. Reklama a informacja handlowa
5. Reklama a dobra osobiste
6. Reklama w prasie
7. Reklama w radiu i telewizji
8. Reklama w Internecie
a. Spamming
9. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
a. Reklama nieuczciwa i zakazana
b. Reklama wprowadzająca w błąd
c. Reklama porównawcza
d. Reklama uciążliwa
e. Reklama nierzeczowa
f. Reklama ukryta
10. Nieuczciwe praktyki rynkowe w zakresie reklamy
11. Reklama wybranych towarów i usług (tytoń, napoje alkoholowe, produkty
lecznicze)
12. Reklama a pojęcia pokrewne (product placement, sponsorowanie)
II. Sponsorowanie
1. Źródła prawa
2. Pojęcie sponsorowania
3. Sponsorowanie w radiu i telewizji
4. Sponsorowanie na rzecz wybranych towarów i usług

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie prezentacji i omówienie przypadku wybranej reklamy
zakazanej.



Sylabusy 110 / 157

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.180.5cac67d32d243.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-223

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów godzących w prawa
własności intelektualnej.

C2 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z aplikacją w wymiarze praktycznym przepisów karnych
dotyczących czynów godzących w prawa własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
genezę oraz kierunki rozwoju podstaw
odpowiedzialności karnej za czyny godzące w prawa
własności intelektualnej

PWI_K1_W08 zaliczenie

W2
student ma wiedzę na temat specyfiki przestępczości
dotyczącej własności intelektualnej, a także rozumie
znaczenie prawnokarnych regulacji w zapewnieniu
skutecznej ochrony takich dobór prawnych.

PWI_K1_W06 zaliczenie

W3
podstawowe regulacje prawne opisujące jurydycznie
podstawy odpowiedzialności karnej za czyny
naruszające prawa własności intelektualnej.

PWI_K1_W03 zaliczenie

W4 zasady postępowania w sprawach czynów karalnych
godzących w prawa własności intelektualnej. PWI_K1_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo interpretować przepisy karne z zakresu
naruszeń praw własności intelektualnej.

PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04 zaliczenie

U2 zastosować przepisy karne z zakresu naruszeń praw
własności intelektualnej do stanów faktycznych. PWI_K1_U03 zaliczenie

U3
analizować konstrukcje prawne z zakresu podstaw
odpowiedzialności karnej za zachowania naruszające
prawa własności intelektualnej.

PWI_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania swojej wiedzy na temat prawnokarnej
ochrony własności intelektualnej, przy uwzględnieniu
zmienności tych regulacji oraz ich znaczenia
w rzeczywistości społecznej.

PWI_K1_K02, PWI_K1_K03 zaliczenie

K2
podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z organami prowadzącymi postępowania
w sprawach dotyczących naruszeń praw własności
intelektualnej.

PWI_K1_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie do zajęć 20

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Własność intelektualna i jej ochrona środkami prawa karnego; specyfika czynów
karalnych godzących w prawa własności intelektualnej oraz ich znaczenie w
praktyce; aplikowane środki prawnokarnej reakcji.

W1, W2, U1, K2

2.
Charakterystyka podstaw odpowiedzialności karnej przewidzianych w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także rudymentarnych problemów
wykładniczych pojawiających się na ich tle.

W3, W4, U1, U2, K1, K2

3. Specyfika odpowiedzialności karnej za plagiat oraz karalne utrwalanie i
zwielokrotnienie przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych. W3, U1, U2, U3

4.
Przestępstwa w ustawie Prawo własności przemysłowej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawnokarnej ochrony znaku towarowego (w tym Unii
Europejskiej).

W4, U1, U3

5. Ogólna charakterystyka przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne. W2, W3, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

Przygotowanie w wyznaczonym terminie jednego z następujących
opracowań: - pisemne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia przestępstwa - pisemna redakcja mowy końcowej obrońcy w
sprawie karnej dotyczącej naruszenia praw autorskich i pokrewnych -
pisemna argumentacja wskazująca na rozbieżności w interpretacji
konkretnego przepisu prawa karnego materialnego w formie pytania
prawnego do Sądu Najwyższego, - apelacja zawierająca zarzut obrazy
przepisów prawa materialnego w realiach konkretnej sprawy karnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu "Prawo karne (materialne)"
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Copyright law
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWI00S.100.5cac82c4c1fab.19

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-224

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nauczenie studentów posługiwania się prawidłową terminologią angielską w dziedzinie prawa autorskiego,
omawiania po angielsku problemów prawnych, przygotowania prostych umów i innych dokumentów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacje z zakresu
prawa, w szczególności prawa własności
przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych,
prawa mediów i ochrony konkurencji

PWI_K1_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi interpretować postanowienia aktów
prawnych, w szczególności dotyczące ochrony
własności intelektualnej, prawa mediów i prawa
konkurencji

PWI_K1_U01 zaliczenie

U2
Absolwent potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyfikacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania

PWI_K1_U02 zaliczenie

U3 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury,
baz danych, Internetu i innych źródeł PWI_K1_U04 zaliczenie

U4

Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym
w stopniu wystarczającym do porozumienia się ównież
w sprawach zawodowych; czytać ze zrozumieniem
literaturę fachową, przygotować prezentację referat,
czy zadanie projektowe

PWI_K1_U04 zaliczenie

U5 Absolwent potrafi pracować indywidualnie i w zespole;
potrafi ocenić czasochłonność zadania PWI_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent ozumie jakie znaczenie ma właściwe
zarządzanie własnością intelektualną
w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-
rozwojowej.

PWI_K1_K02, PWI_K1_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie projektu 25

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot pozwoli studentom poznać podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu
prawa autorskiego. Będą w stanie zrozumieć podstawowe różnice między
najważniejszymi systemami prawa autorskiego i omawiać problemy dotyczące
prawa autorskiego posługując się angielską terminologią. Kurs wprowadzi także
studentów do zagadnień umów wieloterytorialnych, pokazując jak różnią się one
od typowych polskich umów z zakresu prawa autorskiego.

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie obecność oraz przygotowanie zadania/projektu wyznaczonego przez
prowadzącego
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Industrial property law
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2fa910f

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-225

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie terminologię prawną z zakresu
prawa własności przemysłowej w języku angielskim
oraz zna i rozumie znacznie zarządzania prawami
własności przemysłowej w działalności gospodarczej
i badawczo-rozwojowej

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W12 zaliczenie

W2
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu
prawa własności przemysłowej na zaawansowanym
poziomie

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W10 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę
do argumentacji prawniczej

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06 zaliczenie

U2
Student potrafi wykorzystywać literaturę przedmiotu,
bazy danych praw (w szczególności patentowe) i inne
źródła informacji

PWI_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do rozpoczęcia zawodowych
i społecznych relacji z wykorzystaniem możliwości
komunikowania się w języku obcym

PWI_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

analiza aktów normatywnych 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 25

analiza orzecznictwa 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Warsztat obejmuje wybrane zagadnienie prawa własności przemysłowej, głównie
z obszaru prawa patentowego, znaków towarowych i wzorów. Wyselekcjonowana
tematyka jest podstawą do wykształcenia praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w zakresie analizy prawnej,
przygotowywania prezentacji, rozwiązywania quizów i zadań grupowych oraz
prowadzenia argumentacji prawniczej. W szczególności warsztat obejmuje
przygotowanie wystąpień na wybrany temat we współpracy z inną osobą, które
powinny prezentować przeciwstawne stanowiska i dać możliwość przekazania
opracowanej argumentacji. Ponadto, w trakcie warsztatu studenci rozwiązują
zadania grupowe na zasadzie konkursowej oraz quizy. Zajęcia obejmują również
naukę przeprowadzania wyszukiwani patentowych w bazie espacnet i
formułowanie zastrzeżeń patentowych.
Wybrane tematy obejmują (ich zakres ulega zmianie w każdym roku):
- wynalazki implementowane a pomocą komputera
- wynalazki biotechnologiczne
- relację prawa patentowego do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
- niekonwencjonalne i kontrowersyjne znaki towarowe
- ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego i charakterystyka
postaci zorientowanego użytkownika
- wyczerpanie praw własności intelektualnej
- pierwsze i kolejne zastosowanie medyczne
- trolling patentowy

Ponadto wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu prawa
własności przemysłowej zostanie włączone w zakres tematyczny warsztatu.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na podstawie aktywności i obecności studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2d9e96c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-130, WPA-WID-130-CW

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest przedstawienie prawnych uwarunkowań, przedmiotu, form i narzędzi komercjalizacji praw
własności intelektualnej oraz transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli transferu technologii
z uczelni do przemysłu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna podstawowe zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej, zarządzania, komercjalizacji
praw własności intelektualnej i transferu technologii,
rozumie pojęcia i mechanizmy z tego zakresu

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08 egzamin pisemny

W2
rozumie potrzebę i rolę jaka odgrywa kreatywność
w procesach poszukiwania partnerów biznesowych,
komercjalizacji i transferu technologii.

PWI_K1_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
właściwie postrzegać rolę zarządzania zasobami
intelektualnymi w działalności gospodarczej
i badawczo-rozwojowej

PWI_K1_U10,
PWI_K1_U11 egzamin pisemny

U2

pracując indywidualnie lub w zespole gromadzić oraz
integrować informacje związane z poszukiwaniem
partnerów biznesowych i opcji komercjalizacji
własności intelektualnej, wykorzystywać je dla
zakładanych celów

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U07,
PWI_K1_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozwiązywania problemów związanych
z pozyskiwaniem, ochroną i zarządzaniem wiedzy.

PWI_K1_K02,
PWI_K1_K03, PWI_K1_K04 egzamin pisemny

K2
podejmowania działań celem komercjalizacji własności
intelektualnej, w tym pozyskiwania funduszy,
rozszerzania kontaktów zawodowych i biznesowych
opartych na zaufaniu i etyce zawodowej

PWI_K1_K04, PWI_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

analiza aktów normatywnych 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

poprawa projektu 20

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Komercjalizacja i transfer technologii
1. Definicje, przedmiot
2. Pojęcie transferu technologii i jego prawne formy
3. Prawa własności intelektualnej jako przedmiot komercjalizacji (charakterystyka)
3.1 Wynalazki i know-how jako rezultat badań i prac rozwojowych o największym
potencjale rynkowym i komercjalizacyjnym
4. Formy transferu technologii
5. Bariery transferu technologii (prawne, organizacyjne)

II. Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii
1. Rola umów w transferze technologii
2. Umowy przenoszące prawa wyłączne
2.1 Uwarunkowania prawne umów przenoszących prawa wyłączne
3. Umowy licencyjne
3.1. Charakterystyka umów licencyjnych
3.2 Zasady redagowania umów licencyjnych dotyczących praw autorskich oraz
praw własności przemysłowej
3.3 Rodzaje umów licencyjnych
 Licencja wyłączna
 Licencja wyłączna "słaba" i "mocna"
 Licencja niewyłączna
 Licencja pełna i ograniczona
 Licencja aktywna
 Licencja otwarta
 Licencja dorozumiana
 Licencja przymusowa
 sublicencje
3.4 Struktura i treść umów licencyjnych w zakresie transferu technologii
4. Umowy know-how
5. Umowy o wspólności praw
6. Umowy o dokonanie prac badawczych (zleconych)

III. Wnoszenie praw własności intelektualnej do spółek handlowych jako forma
komercjalizacji
1. Zdolność aportowa praw własności intelektualnej
2. Wycena praw własności intelektualnej
3. Spółki spin-off i spin-out jako rodzaj transferu technologii

IV. Transfer technologii z uczelni do przemysłu
1. Prawne, organizacyjne, psychologiczne bariery współpracy
2. Rola uczelnianych spółek celowych w komercjalizacji wyników badań i prac
rozwojowych oraz transferze technologii
3. Centra Transferu Technologii (funkcje, kompetencje)
4. Inkubatory przedsiębiorczości
5. Uczelniane spółki celowe
5.1 Tworzenie
5.2 Pozyskiwanie funduszy
453 Zalety/wady
6. Uczelniane regulaminy ds. własności intelektualnej i regulaminy tworzenia
spółek spin-off
7. Transfer technologii w międzynarodowych projektach badawczych

V. Organizacja transferu technologii
1. Wewnętrzne regulacje wspierające transfer technologii (regulaminy ds.
komercjalizacji i transferu technologii; IP Policies)
2. Zaplecze organizacyjne i osobowe wspierające procesy komercjalizacji
3. Źródła pozyskiwania partnerów biznesowych (licencjobiorców, inwestorów,
odbiorców technologii)

VI. Prawo konkurencji a transfer technologii
1. Ograniczenia transferu technologii wynikające z prawa konkurencji
2. Zwolnienia grupowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Osiągnięcie 51% z egzaminu testowego

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą wobec wykładu formę kształcenia.
Zaliczenie ćwiczeń wiąże się z pozytywnie ocenioną prezentacją w ramach
projektu realizowanego we współpracy w grupie; Szczegółowa forma
zaliczenia zostanie podana na przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo nowych technologii a prawo autorski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2dc63db

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-131, WPA-WID-131-CW

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa mediów oraz prawa autorskiego dotyczącymi
nowych technologii; zapoznanie z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa autorskiego i prawa mediów
wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa; wyjaśnienie
zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego i prawa mediów na tle wybranych orzeczeń sądów
polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
prawa autorskiego oraz prawa mediów,
a w szczególności zna i rozumie regulacje z zakresu
prawa mediów elektronicznych oraz prawa
autorskiego dotyczące nowych technologii oraz
konsekwencje naruszenia obowiązujących norm.

PWI_K1_W03,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować regulacje z zakresu prawa autorskiego
oraz prawa mediów, w szczególności interpretować
i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne, instytucje
i procedury odnoszące się do zasad uzyskiwania
ochrony, treści praw, podstawowych założeń obrotu
prawnego utworami i przedmiotami praw pokrewnych.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa autorskiego oraz
prawa mediów.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02,
PWI_K1_K03,
PWI_K1_K04,
PWI_K1_K05, PWI_K1_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach przedmiotu analizowane są - od strony teoretycznej i praktycznej –
wybrane przepisy odnoszące się do prowadzenia działalności z uwzględnieniem
nowych technologii cyfrowych (nadawanie i reemitowanie naziemne, satelitarne,
kablowe, za pośrednictwem Internetu, telefonów komórkowych). Omawiane są
m.in. regulacje dotyczące rozpowszechniania różnego rodzaju przekazów w wersji
cyfrowej, zabezpieczeń technicznych, systemów cyfrowego zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi. Analizie poddawane są także przepisy
dotyczące dozwolonego użytku utworów oraz umów z zakresu prawa autorskiego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określi Wykładowca na pierwszym
wykładzie.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na podwyższenie oceny pozytywnej z egzaminu
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWI00S.1300.5ca756a3de0d9.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-SEM1, WPA-WID-SEM5, WPA-WID-SEM3, WPA-
WID-SEM4, WPA-WID-SEM2

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
14.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
dogmatyk prawniczych, filozofii, teorii lub etyki
prawniczej.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W02,
PWI_K1_W03,
PWI_K1_W04,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W11,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14,
PWI_K1_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyszukać informacje, zidentyfikować problemy
badawcze, przeanalizować i zinterpretować
zagadnienie, przedyskutować problem
i zaprezentować wyniki badań z zakresu tematyki
prowadzonego seminarium, oraz opracować wyniki
badań w formie pisemnej pracy dyplomowej.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U07,
PWI_K1_U08,
PWI_K1_U09,
PWI_K1_U10,
PWI_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania zmienności prawa, podejmowania
działań na rzecz polepszania jakości prawa,
uzupełniania wiedzy, uwzględniania znaczenia
popularyzacji wiedzy i ochrony praw człowieka,
a także roli prawnika w społeczeństwie.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02,
PWI_K1_K03,
PWI_K1_K04,
PWI_K1_K05,
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie pracy dyplomowej 195

seminarium 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie pracy dyplomowej 195

seminarium 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podczas seminarium analizowane są i dyskutowane zagadnienia dotyczące
tematów
prac dyplomowych uczestników seminarium, oraz konsultowane opracowane
fragmenty prac dyplomowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

Semestr 6

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Etyka w dziennikarstwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2fec37a

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Kod USOS
WPA-WID-230

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 relacje pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa
a innymi naukami społecznymi

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W04 zaliczenie

W2 regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową

PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W15

zaliczenie

W3 etyczne podstawy funkcjonowania procesów
gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej PWI_K1_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa
do identyfikacji przypadków naruszenia prawa i jego
unikania

PWI_K1_U03,
PWI_K1_U09 zaliczenie

U2
integrować informacje, dokonywać ich interpretacji
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz
formułować opinie

PWI_K1_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
działań mających na celu społeczne uświadomienie
wagi własności intelektualnej i roli mediów
w społeczeństwie opartym na wiedzy.

PWI_K1_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wskazanie i przybliżenie zasad etycznych, którymi powinni kierować się
dziennikarze. Próba określenia jak według przepisów, ale i zwyczajowo definiuje
się pojęcie etyki w dziennikarstwie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
Kryteria: obecność, aktywność,kreatywność w wykonaniu zadań.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na co najmniej 13 z 15
zajęć oraz wykonanie prezentacji lub pracy pisemnej na jeden z zadanych
tematów.
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Ochrona danych osobowych. Ochrona prywatności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac301c319

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-231

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna regulacje związane z ochrona prywatności
i danych osobowych

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W09

prezentacja

W2
student zna i potrafi stosować mechanizmy ochrony
prywatności i danych osobowych, w szczególności
w internecie

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
stosować przepisy z zakresu ochrony prywatności
i ochrony danych osobowych (np. formułowanie
roszczeń, dokumentacja z zakresu ochrony danych
osobowych)

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie ocenić sytuacje zagrożenia/naruszenia
prywatności i danych osobowych, a także
sporządzić/zweryfikować podstawowe dokumenty
z zakresu ochrony danych osobowych (wymagania
RODO)

PWI_K1_K03, PWI_K1_K07 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie referatu 5

analiza aktów normatywnych 20

analiza orzecznictwa 10

rozwiązywanie kazusów 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ochrona prywatności w różnych dziedzinach prawa (przegląd) W1, W2, U1, K1

2. Podmiot danych, administrator danych, procesor, odbiorca danych osobowych W1, W2, U1, K1

3. Inspektor ochrony danych osobowych W1, W2, U1, K1

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych. Kiedy i jak pytać o zgodę? W1, W2, U1, K1

5. Polityka prywatności W1, W2, U1, K1
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6. Jakie prawa / roszczenia przysługują podmiotowi danych w związku z
przetwarzaniem jego danych osobowych? W1, W2, U1, K1

7. Prawo do bycia zapomnianym W1, W2, U1, K1

8. Odpowiedzialność administratora danych osobowych i procesora W1, W2, U1, K1

9. Transfer danych do Państw Trzecich - o co chodzi w sporze między UE a USA? W1, W2, U1, K1

10. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług drogą
elektroniczną W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz przygotowanie i wygłoszenie
referatu na zadany temat (samodzielnie lub w grupie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Postępowanie przed Urzędem Patentowym i sądami adm.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4d7c37.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-232

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Warsztaty mają na celu w sposób praktyczny przybliżyć studentom wybrane procedury postępowania przed
Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student posiada wiedzę dotyczącą kompetencji
organów krajowych (Urzędu Patentowego RP, sądów
administracyjnych), regionalnych (EPO)
i międzynarodowych (WIPO) w obszarze
egzekwowania prawa własności intelektualnej.oraz
procedur dotyczących praw własności intelektualnej
realizowanych przed tymi organami

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W12

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz właściwie postrzega rolę
zarządzania zasobami własności intelektualnej
w działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej,
a także potrafi pozyskiwać informacje z odpowiednich
baz danych

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

identyfikacji problemów w zarządzaniu własnością
intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności
badawczo-rozwojowej, a także jest świadomy
problemów dotyczących pozyskiwania informacji,
zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania,
w tym za pomocą środków masowego przekazu.

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K02, PWI_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie do zajęć 20

analiza problemu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wybrane procedury postępowania przed Urzędem Patentowym RP w zakresie
znaków towarowych oraz zgłoszeń patentowych, w tym procedury krajowej,
europejskiej oraz międzynarodowej. Wybrane zagadnienia związane z kontrolą
sądów administracyjnych nad decyzjami Urzędu Patentowego RP.

Warsztaty w szczególności będą obejmować ćwiczenia praktyczne związane z
prowadzeniem postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami
administracyjnymi. W szczególności, w przypadku Urzędu Patentowego RP
zostaną omówione przykłady i przećwiczone w grupach:
• postępowania zgłoszeniowe wynalazków oraz znaków towarowych wraz z
omówieniem możliwych scenariuszy przebiegu postępowań,
• postępowania dotyczące unieważnienia prawa do patentu lub prawa z rejestracji
znaku towarowego.

W zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi zostanie omówione
wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do ochrony
własności przemysłowej oraz studenci będą mieli za zadanie opracować w
grupach skargę do sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie Urzędu
Patentowego PR.

Warsztaty będą miały charakter praktyczny, zorientowany na zrozumienie i
utrwalenie praktycznych aspektów postępowania przez Urzędem Patentowym RP
oraz sądami administracyjnymi w kontekście spraw związanych z własnością
przemysłową.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki
zaliczenia określa prowadzący na pierwszych zajęciach.
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Wycena własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WPAPWIS.1100.5cac82c4d9ecd.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Kod USOS
WPA-WID-233

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z budowaniem wartości przedsiębiorstwa wokół kapitału
intelektualnego.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji umów inwestycyjnych/licencyjnych zawieranych m.in. przez
fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka typu venture capital.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student ma uporządkowaną wiedzę na temat
stosowanych metod wyceny własnosci intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wad, zalet,
ograniczeń i wskazań do stosowania.

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W14

zaliczenie pisemne,
projekt

W2 student wie i rozumie czym jest kapitał intelektualny
przedsiębiorstwa, zna metody jego pomiaru.

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W10

zaliczenie pisemne,
projekt

W3
student zna ryzyka związane z zarządzaniem
własnością intelektualną, rozumie ich wpływ
na wartość końcową wyceny.

PWI_K1_W08 zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

pozyskiwać i analizować informacje potrzebne
do przeprowadzenia wyceny własności intelektualnej,
w tym dotyczących rynku kapitałowego, transakcji
kapitałowych i licencyjnych, z uwzględnieniem
znajomości baz danych rynkowych, marketingowych,
patentowych, giełdowych, w języku polskim
i angielskim.

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U08

projekt

U2
zidentyfikować kluczowe ryzyka zwiazane z własnoscią
intelektualną, majace wpływ na wartość wyceny oraz
na zapisy w umowie inwestycyjnej/licencyjnej.

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych, zarówno indywidualnych, jak
i zespołowych, wykazuje aktywność w grupie,
przyjmując w niej różne role (np. współwykonawcy,
wykonawcy projektu).

PWI_K1_K04,
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Analiza zapisów przykładowej umowy inwestycyjnej zawieranej m.in przez
fundusze wysokiego ryzyka typu venture capital ze szczególnym uwzględnieniem
korelacji między zapisami umowy a wyceną praw własności intelektualnej.

W2, W3, K1

2.

Analiza metod wyceny własności intelektualnych (wartość ekonomiczna;
uwarunkowania, kontekst oraz cele wyceny własności intelektualnej; metody
pomiaru niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa; metody wyceny własności
intelektualnej):
- wycena marki metodą uwolnionych opłat licencyjnych,
- wycena patentu metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub/i
metodami bazujących na opcjach realnych
- wyceny wyników działalności B+R.

W1, W2, W3, U1, U2

3. Przygotowanie projektu wyceny patentu wybraną metodą - praca grupowa. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, projekt
Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem
zaliczenia jest: 1. Przygotowanie projektu wyceny (marki lub
wyników B+R, w tym patentu). 2. Kolokwium zaliczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu: prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony konkurencji,
procedur postępowania przed UPRP, postępowania przy dochodzeniu roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej,
wstępnych zagadnień z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej, analizy finansowej przedsiębiorstwa, marketingu i
podstaw ekonomii. Słuchacz powinien potrafić pracować indywidualnie i w zespole, posługiwać się językiem angielskim.
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Zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac3062461

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Informatyka

Klasyfikacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Kod USOS
WPA-WID-234

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie

W2
posiada teoretycznie podbudowaną wiedzę niezbędną
do rozumienia architektury, projektowania i rozwijania
systemów informatycznych w organizacjach

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie
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W3

ma poszerzoną wiedzę o statusie nauk prawnych,
w tym o zastosowaniu narzędzi informatycznych
w dziedzinie własności intelektualnej. Zna pojęcia
jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk prawnych

PWI_K1_W08,
PWI_K1_W12,
PWI_K1_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada praktyczne umiejętności wykorzystania
systemów informatycznych stosowanych w urzędach
administracji publicznej, oraz korzystania z nich jako
urzędnik, oraz obywatel

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U2 posiada praktyczne umiejętności opracowywania
tekstów uchwał i rozporządzeń

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

U3

posiada umiejętność kreatywnego myślenia
i przekazywania zdobytej wiedzy w formie ustnej
i pisemnej (wystąpienia na zajęciach, prezentacje,
samodzielna praca przy opracowywaniu konkretnych
zagadnień)

PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów do uczenia się przez całe życie,
potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób, umie wykorzystać w tym celu
podstawowe narzędzia informatyki

PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

K2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu PWI_K1_K01, PWI_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie do zajęć 30

wykonanie ćwiczeń 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji i
umiejętności o systemach i oprogramowaniach wprowadzanych w administracji
państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz umiejętności korzystania i posługiwania się
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji (od
strony Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: 1)
Ustawa o informatyzacji podmiotów i jej praktyczna realizacja 2) Elektroniczna
skrzynka podawcza i elektroniczne potwierdzenie odbioru 3) Uzupełnienie i
aktualizacja wiadomości o podpisie elektronicznym 4) Platforma EPUAP - aspekty
prawne, możliwości platformy, (ćwiczenia praktyczne związane z zakładaniem
kont na platformie, konfiguracji, profil zaufany, wyszukiwanie usług, wysyłanie
pism) 5) Obieg dokumentów w Urzędzie, klasyfikacja i oznaczanie 6) Elektroniczny
obieg dokumentów – praktyczna obsługa systemu obiegu dokumentów na
przykładzie programu e-dokument (zakładanie kont, obsługa dokumentów w
różnych etapach załatwiania spraw) 7) Tworzenie i publikowanie aktów prawa
miejscowego oraz tworzenie tekstów ujednoliconych aktów prawa miejscowego:
Legislator - Edytor Tekstów Jednolitych 8) Baza Aktów Własnych 9) Zagadnienia
bezpieczeństwa danych komputerowych 10) Systemy informacyjno-analityczne
dla kierownictwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie aktywnej obecności na
ćwiczeniach
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Prawo a Internet
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2de71fd

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-132, WPA-WID-132-CW

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z problematyką wpływu Internetu i handlu elektronicznego na różne dziedziny prawa,
w tym w szczególności prawo cywilne, prawo konsumenckie, prawo własności intelektualnej, a także omówienie
podstawowych regulacji w tej dzieci w celu nabycia umiejętności oceny sytuacji prawnych i naruszeń związanych
z obrotem elektronicznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe pojęcia i definicje, jak również
międzynarodowe, unijne i krajowe regulacje z zakresu
prawa Internetu, handlu elektronicznego, ochrony
konsumenta w obrocie elektronicznym oraz ochrony
własności intelektualnej w sieci, jak również zna
i rozumie zasady dotyczące naruszenia
i egzekwowania praw w środowisku Internetu,
nieuczciwej konkurencji w sieci, prowadzenia w nim
działalności promocyjno-reklamowej i funkcjonowania
tego medium jako platformy prowadzenia działalności
gospodarczej. Ponadto zna i rozumie zasady
funkcjonowania Internetu, rozwiązywania sporów
Internetowych oraz instytucje związane z Internetem.

PWI_K1_W01,
PWI_K1_W05,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W11,
PWI_K1_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi zastosować wiedzę do analizowania regulacje
krajowe, unijne i międzynarodowe z obszaru prawa
Internetu, w szczególności identyfikować,
interpretować i klasyfikować stany faktyczne z którymi
mają być łączone określone konsekwencje prawne
zwłaszcza związane z naruszeniami internetowymi
przepisów dotyczących ochrony własności
intelektualnej, praw konsumentów, ochrony danych
osobowych. Potrafi też pozyskiwać z Internetu
i internetowych baz danych informacje niezbędne mu
dla formułowania opinii, rozwoju zawodowego
i ciągłego kształcenia.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gorów do podejmowania działań na rzecz
dalszego kszłałcenia oraz podwyższania świadomości
prawnej w obszarze prawa Internetu, rozumie jakie
znaczenie ma właściwe wykorzystanie Internetu
w działaności gospodarczej współczesnych
przedsiębiorstw oraz rozumie problemy dotyczące
pozyskiwania informacji, zarządzania nią
i późniejszego wykorzystywania, w tym za pomocą
Internetu.

PWI_K1_K02,
PWI_K1_K03, PWI_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 15

analiza orzecznictwa 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują następujące zagadnienia.
1. Źródła prawa internetu – na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym.
2. Wpływ Internetu na wybrane gałęzie prawa – stosowanie prawa w odniesieniu
do działań dokonywanych w internecie
3 Obrót cywilnoprawny i handel elektroniczny (składanie oświadczeń woli i
zawieranie umów przez Internet, podpis elektroniczny, umowy zawierane z
konsumentami (ochrona konsumentów, obowiązki informacyjne)
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną
- odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną
5. Prawa własności intelektualnej w Internecie (ochrona i naruszenie praw
autorskich i pokrewnych w sieci (nowe kategorie utworów; dozwolony użytek w
sieciach komputerowych; licencje CC; odpowiedzialność za naruszenie praw
autorskich w sieci (zasady wyłączenia odpowiedzialności)
- ochrona baz danych (publiczne bazy danych, re-use)
- ochrona praw własności przemysłowej (patentowanie rozwiązań dot. handlu
elektronicznego, wynalazki implementowane przy użyciu komputera)
6. Domeny internetowe
- naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domen
internetowych, działalność sądów polubownych ds. domen internetowych
- znak towarowy a domena
7. Nieuczciwa konkurencja i reklama w Internecie
- reklama kontekstowa; spamming
8. Ochrona danych osobowych w sieciach informatycznych (adresy e-mailowe jako
dane osobowe, zabezpieczenie danych osobowych w sieciach informatycznych
przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

ćwiczenia
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Zarządzanie wiedzą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac2e11bb1

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Kod USOS
WPA-WID-133, WPA-WID-133-CW

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoriami i technikami zarządzania wiedzą i organizacji uczących
się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna pojęcie i klasyfikację zasobów wiedzy
w przedsiębiorstwie oraz ma podstawową wiedzę
o procesach zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

PWI_K1_W07 egzamin pisemny / ustny



Sylabusy 150 / 157

W2 zna współczesne koncepcje zarządzania wiedzą oraz
metody pomiaru zasobów wiedzy przedsiębiorstwa

PWI_K1_W06,
PWI_K1_W07,
PWI_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
integruje i poszerza wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączy ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonuje efekty poznania

PWI_K1_U05,
PWI_K1_U10 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
posiada umiejętność ciągłego samodzielnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia
umiejętności profesjonalnych i badawczych

PWI_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 20

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 35

zbieranie informacji do zadanej pracy 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i istota zarządzania wiedzą. W1, W2, U1, K1

2. Pojęcie i znaczenie zasobów wiedzy przedsiębiorstwa. Klasyfikacja zasobów
wiedzy przedsiębiorstwa: wiedza jawna i ukryta. W1, W2, U1, K1

3. Geneza koncepcji zarządzania wiedzą. Pojęcie, rola i cele zarządzania wiedzą. W1, U1, K1
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4.
Kluczowe procesy zarządzania wiedzą: lokalizowanie zasobów wiedzy,
pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie
wiedzy, wykorzystanie wiedzy, zachowywanie wiedzy.

W1, W2, U1, K1

5. System zarządzania wiedzą W1, W2, U1, K1

6. Narzędzia technologii informacyjnej wspomagające zarządzania wiedzą w
przedsiębiorstwie W1, W2, U1, K1

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą W1, U1, K1

8. Rola kadry kierowniczej w stymulowaniu kreatywności i innowacji w organizacjach
opartych na wiedzy W1, U1, K1

9. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, PBL

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na
ocenę minimum 3,0 testu. Warunki punktowania i oceny z pozostałych
aktywności podane będę na platformie "PEGAZ" Uzyskanie zaliczenia
musi nastąpić do ostatniego dnia sesji poprawkowej semestru w
którym jest realizowany przedmiot. Po tym terminie prace studentów
nie będą oceniane, a studentom którzy nie dopełnili obowiązków
automatycznie zostanie wystawiona ocena niedostateczna

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu.
Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na podniesienie pozytywnej oceny z
egzaminu. Szczegóły zaliczenia ćwiczeń zostaną przedstawione przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna znajomość podstaw zarządzania



Sylabusy 152 / 157

Umowy w obrocie własnością intelektualną
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac30a5cef

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-235

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tworzenia i interpretowania umów dotyczących
własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna rodzaje umów i rozumie zasady tworzenia
umów w obrocie własnością intelektualną.

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W14

zaliczenie
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W2
elementy przedmiotowo istotne oraz typowe elementy
podmiotowo istotne w umowach dotyczących
własności intelektualnej.

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W06,
PWI_K1_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować teksty umów i regulaminów.

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U04,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U10

zaliczenie

U2 analizować i interpretować tekst umowy lub
regulaminu.

PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U06,
PWI_K1_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
praktycznego stosowania umiejętności
interpretacyjnych oraz do dalszego pogłębiania wiedzy
w tym zakresie.

PWI_K1_K04,
PWI_K1_K05, PWI_K1_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 40

rozwiązywanie zadań problemowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie praw autorskich.
2. Umowa wydawnicza.
3. Umowa o stworzenie utworu audiowizualnego
4. Umowy z pracownikami dotyczące nabycia praw własności intelektualnej
5. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
6. Umowa przenosząca prawo w prawie własności przemysłowej (patent)
7. Umowa przenosząca prawo ochronne na znak towarowy
8. Umowa licencyjna w prawie autorskim
9. Umowa licencyjna w prawie własności przemysłowej – w zakresie korzystania z
dóbr o charakterze technicznym (wzór użytkowy, wynalazek). Umowa o
korzystanie z wynalazku nieopatentowanego.
10. Umowa licencyjna dotycząca znaku towarowego
11. Umowa dzierżawy praw
12. Umowa franchisingu
13. Umowa wdrożeniowa
14. Umowa know – how
15. Umowny zakaz konkurencji i umowa o zachowaniu poufności
16. Umowa ustanawiająca zastaw na prawach własności przemysłowej. Zastaw
rejestrowy
17. Umowa ustanawiająca użytkowanie na prawach własności intelektualnej.
18. Umowa o zarząd prawem wspólnym
19. Regulamin znaku wspólnego i wspólnego znaku gwarancyjnego

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Warunkiem zaliczenia jest obecność na warsztatach, przygotowanie
projektu dokumentów i aktywność.
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Własność intelektualna w działaności marketingowej i kulturalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cc1ac30c5799

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WPA-WID-236

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i regulacjami z zakresu prawa dot. funcjonowania instytucji
kultury oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (np. agencji reklamowych, domów medialnych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej
związane z funkcjonowaniem mediów, reklamy
i działalnością promocyjno-marketingową oraz
instytucji kultury

PWI_K1_W05,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10,
PWI_K1_W13

zaliczenie

W2

dysponuje wiedzą na temat prawa autorskiego i praw
pokrewnych, prawa własności przemysłowej (m.in.
znaków towarowych); posiada wiedzę dotyczącą zasad
ochrony dóbr niematerialnych w obrocie
gospodarczym (agencji reklamowych, domów
medialnych, prasy), w sferze działalności kulturalnej
(np. bilbliotecznej, muzealnej, archiwalnej, ośrodków
kultury, teatrów)

PWI_K1_W07,
PWI_K1_W09,
PWI_K1_W10

zaliczenie

W3
potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyfikacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania

PWI_K1_W13,
PWI_K1_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
okreslić społeczne aspekty swojej działalności
i związanej z tym odpowiedzialności
za wykorzystywanie treści chronionych prawami
własności intelektualnej

PWI_K1_U01,
PWI_K1_U02,
PWI_K1_U03,
PWI_K1_U05,
PWI_K1_U09,
PWI_K1_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa autorskiego, prawa
mediów, prawa związanego z funkcjonowaniem
instytucji kultury

PWI_K1_K01,
PWI_K1_K05,
PWI_K1_K06, PWI_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem zajęć jest omówienie podstawowych reguł prawnych dotyczących zasad
korzystania z przedmiotów chronionych prawami własności intelektualnej w
działalności marketingowej i kulturalnej, a w szczególniości:
- zasady ochrony (kategorie) utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które
powstają i są wykorzystywane w działalności marketingowej ( np. strony www,
plakaty, spoty reklamowe, slogany, fotografie, logo).
- zasady wykorzystywanie cudzych utworów w działalności marketingowej i
prasowej
- zasady wykorzystywania wizerunku i nazwiska osób w działalności
marketingowej i prasowej
- zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w
działalności marketingowej
- prawo własności intelektualnej w działalności archiwów (np. fotografie
archiwaliów, udostępnianie zbiorów, atrybucja a autorstwo)
- prawo własności intelektualnej w działalności jednostek oświatowych (np. e-
learning)
- prawo własności intelektualnej w działalności bibliotek (np. wykorzystywanie
utworów w bibliotekach cyfrowych, utwory osierocone)
- prawo własności intelektualnej w działalności teatrów, ośrodków kultury
- prawo własności intelektualnej w działalności galerii, muzeów (np. fotografie
eksponatów, udostępnianie utworów podczas wystaw, rekonstrukcje eksponatów)
- prawo własności intelektualnej w działalności domów aukcyjnych, obrót dziełami
sztuki
- prawa własności intelektualnej a ochrona zabytków (np. odbudowa i przebudowa
zabytków a prawo do integralności, umieszczanie reklamy na zabytkach)

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia jest
przygotowanie projektu umowy lub prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak




