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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2021/22 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Kierunek studiów Lekarsko-dentystyczny 

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
Nauki medyczne 

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
Jednolite magisterskie 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Stacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
Zaliczenie 

Jednostka/jednostki prowadząca/e 
(oraz adres/y jednostki/jednostek) 

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu 

ul. Żwirki i Wigury 81, budynek ZIAM, pokój nr 9, parter 

Sekretariat Zakładu czynny codziennie w godz. 9.00-15.00. 

tel. (22) 57 20 490, fax. (22) 57 20 491, e-mail: zakladdydaktyki@wum.edu.pl  

www.nzd.wum.edu.pl  

Ochrona własności intelektualnej 

mailto:zakladdydaktyki@wum.edu.pl
http://www.nzd.wum.edu.pl/
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Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib 

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

mariusz.panczyk@wum.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

mariusz.panczyk@wum.edu.pl 

Prowadzący zajęcia 
Mgr Marta Pomykaj 

martapomykaj@gmail.com 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 
III rok, VI semestr 

Liczba punktów 
ECTS 

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

wykład (W) 2  

(w formie e-

learningu) 

 

seminarium (S)   

ćwiczenia (C)   

e-learning (e-L)   

zajęcia praktyczne (ZP)   

praktyka zawodowa (PZ)   

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 2  

 

3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony praw własności intelektualnej. 

C2 Zapoznanie z technikami pracy z bibliografią, czytaniem publikacji naukowych oraz parafrazowaniem. 

mailto:mariusz.panczyk@wum.edu.pl
mailto:mariusz.panczyk@wum.edu.pl
mailto:martapomykaj@gmail.com
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4. STANDARD KSZTAŁCENIA – SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ (dotyczy kierunków regulowanych ujętych w Rozporządzeniu 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019; pozostałych kierunków nie dotyczy) 

Symbol 

i numer efektu 

uczenia się 

zgodnie ze 

standardami 

uczenia się  

Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie: 

- - 

Umiejętności – Absolwent* potrafi: 

- - 

*W załącznikach do Rozporządzenia Ministra NiSW z 26 lipca 2019 wspomina się o „absolwencie”, a nie studencie 

 

5. POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe) 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 

W1 zasady ochrony własności intelektualnej 

Umiejętności – Absolwent potrafi: 

U1 korzystać i interpretować przepisy Ustawy o prawie autorskim w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności 

zawodowej 

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do: 

- - 

 

6. ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe Efekty uczenia się 

E-learning (wykład on-line) 

1. Rodzaje własności intelektualnej i zakres ochrony prawnej. 

Definicja własności intelektualnej  według   Konwencji   o ustanowieniu  

Światowej   Organizacji   Własności   Intelektualnej  (WIPO). Charakterystyka 

aktów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej.  

2. Podstawie zapisy Ustawy o prawie autorskim. 

Prawo   autorskie  jako  zbiór   przepisów   związanych   z   tworzeniem   utworu, 

korzystaniem z niego i jego ochroną. 

3. Posługiwanie się cudzym utworem w granicach dozwolonego użytku 

prywatnego. 

Zakres ustawowego zezwolenia dla użytkowników na prywatne korzystanie z 

chronionych utworów. 

W1 

U1 
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4. Posługiwanie się cudzym utworem w granicach dozwolonego użytku 

publicznego. 

Zakres ustawowych zezwoleń na korzystanie z chronionych utworów ze 

względu na kulturalne i edukacyjne potrzeby społeczeństwa. 

5. Zakres ochrony pranej przysługującej autorom oraz utworom. 

Charakterystyka prawa autorskiego osobistego i majątkowego wynikającego z 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

7. LITERATURA 

Obowiązkowa 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83): 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083 (dostęp 24.08.2020 r.) 

Uzupełniająca 

Janusz Barta  JRyszard Markiewicz R. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydawnictwo Wolters Kluwer; Warszawa, 2019. 

 

8. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

W1 

U1 

Przystąpienie do testu zaliczeniowego on-line. Uzyskanie co najmniej 51% 

punktów podczas testu na 

platformie e-learningowej 

Moodle. 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym)  

Kontakt:  

Zakład Edukacji i Badań w naukach o Zdrowiu, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Żwirki i Wigury 81, budynek ZIAM, pokój nr 9, parter 

Sekretariat Zakładu jest czynny codziennie w godz. 9.00-15.00. 

tel. (22) 57 20 490, fax. (22) 57 20 491, e-mail: zakladdydaktyki@wum.edu.pl WWW: www.nzd.wum.edu.pl 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083
mailto:zakladdydaktyki@wum.edu.pl
http://www.nzd.wum.edu.pl/
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