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Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat sposobu, w jaki powinno się prowadzić pracę naukową,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i problematyki granic swobody prowadzenia
działalności naukowej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony
własności intelektualnej

POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

W2

granice swobody prowadzenia działalności naukowej

POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

W3

czym jest praca naukowa

POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zgodnie z prawem korzystać z cudzej własności
intelektualnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do prowadzenia własnych badań naukowych

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

kazus

K2

przygotowania pracy dyplomowej

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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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Przedmiotem zajęć jest problem, w jaki sposób prowadzić pracę naukową, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej.
- czym jest nauka i praca naukowa?
- stopnie i tytuły naukowe
- specyﬁka badań prowadzonych na gruncie nauk społecznych na przykładzie
nauk prawnych i politycznych
- ograniczenia swobody działalności naukowej
- czym jest własność intelektualna?
- zarys prawa autorskiego (utwór, dozwolony użytek chronionych utworów,
plagiat)
- zarys prawa własności przemysłowej

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego

Literatura
Obowiązkowa
1. Z. Stachowicz, "Metodyka pisania prac kwaliﬁkacyjnych – licencjackich, magisterskich i podyplomowych”, Warszawa
2000
2. U. Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
3. J. Barta (red.), "Prawo autorskie", System Prawa Prywatnego, Tom 13, 2017
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r.)
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
6. Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.
7. Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalony przez
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.
8. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (tj. z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)
9. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 18 grudnia 1998 (tj. z dnia 3 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz.
2032)
Dodatkowa
1. M. du Vall, "Prawo patentowe" (red. naukowy E. Traple), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017
2. R. Markiewicz, "Ilustrowane prawo autorskie", Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r.)
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

POL_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy polityczne i prawne, a także zasady ochrony
własności intelektualnej

POL_K1_U06

Absolwent potraﬁ przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne z wykorzystaniem właściwej
metodologii, umiejętnie analizować treści dyskursu publicznego, a także samodzielnie planować i
realizować własne uczenie się przez całe życie

POL_K1_K03

Absolwent jest gotów do profesjonalnego oraz etycznego działania w pracy zawodowej oraz aktywności
publicznej, a także rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i
instytucjach publicznych

POL_K1_K04

Absolwent jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności
społecznych
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