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Rok akademicki: Grupa przedmiotów

ECTS 2) 1

b) stopień c) rok

I 3

15

T

T

T

Numer katalogowy: TOL602

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Nazwa przedmiotu1): Ochrona własności intelektualnej

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy Zakładu Badań Konsumpcji

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Intellectual Property Protection

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Jednostka realizująca7): Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 
letni polski

a) przedmiot

kierunkowy

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia laboratoryjne

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

wykład problemowy

a1) wykład

rozwiązywanie problemu

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

konsultacje inne …

A.     wykłady

Geneza rozwoju ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce. Zasady systemu ochrony własności intelektualnej. Znaczenie ochrony
własności intelektualnej dla przedsiębiorców i konsumentów. Organizacje międzynarodowe i unijne w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a prawo własności przemysłowej. Tajemnica przedsiębiorstwa jako najprostsza forma ochrony
własności intelektualnej. Kompetencje i działalność Urzędu Patentowego RP w zakresie ochrony własności przemysłowej. Znak towarowy –
warunki uzyskania prawa ochronnego. Wspólnotowy znak towarowy. Wzór przemysłowy. Wzór wspólnotowy. Oznaczenia geograficzne. Istota
wynalazku. Zasady udzielania patentu. Rodzaje patentów. Wzór użytkowy. Topografie układów scalonych. Istota i rodzaje udzielanych licencji.
Rola rzeczników patentowych. Ochrona prawna odmian roślin. Ochrona prawa autorskiego w Polsce. Problem „piractwa”. Ochrona praw
pokrewnych w Polsce. Ochrona wizerunku. Konsekwencje naruszania praw własności intelektualnej.

inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

indywidualne projekty studenckie
Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

studium przypadku

a) forma dydaktyczna

eksperyment

Założenia wstępne17): Znajomość podstaw marketingu oraz podstaw prawa 

zapoznanie studentów z istotą i rolą ochrony własności intelektualnej oraz obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Przedmiot jest przydatny 
w obszarze organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie.
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06, 07, 08

01, 02, 03, 04, 
05

T

T

Waga w % Waga w %

25%

75%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

04 - zna istotę prawa autorskiego 
08 - ma świadomość znaczenia społecznej, etycznej i zawodowej 
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa z zakresu ochrony własności 
intelektualnej

02 - zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu własności 
przemysłowej oraz prawa autorskiego

01 -  zna i rozumie istotę oraz rolę ochrony własności intelektualnej

07 - ma świadomość potrzeby dokształcania się z zakresu ochrony 
własności intelektualnej z uwagi na zmieniające się regulacje prawne

05 - zna wybrane instytucje i organizacje zajmujące się ochroną własności 
intelektualnej w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie

inne..

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

03 - zna rodzaje form własności przemysłowej oraz możliwości 
korzystania z baz dotyczących własności przemysłowej

06 - umie wyszukiwać i analizować akty prawne z zakresu ochrony własności 
intelektualnej

test komputerowy 

Element oceny

imienne karty oceny studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

egzamin pisemny

egzamin ustny

inne..

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

zaliczenie pisemne

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala wykładowa

egzamin ustny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

złożone projekty

protokół ocen z zaliczenia pisemnego

inne…
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UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25)

 liczba godzin 25 24

2. Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów. 2007. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź,

5. Akty prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej.

6.

7.

8.

1. Nowińska, E.; Promińska, U.; du Vall, M. 2011. Prawo własności przemysłowej. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa,

4. Nowińska, E.; du Vall, M. 2010. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa,

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

3. Ozimek I. red. 2009. Kreator innowacyjności w agrobiznesie. Wyd. SGGW, Warszawa,
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