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Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne pierwszego stopnia 
Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 
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Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej  

dr Wiktor Bojar  

Jednostka oferuj ąca przedmiot Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego  
Cel modułu Przekazanie studentom podstawowych wiadomości o podmiotach 

i przedmiocie ochrony praw autorskich, oraz o zagadnieniach 
uregulowanych w prawie własności intelektualnej 

Wymagania wstępne i dodatkowe brak 

Treści modułu kształcenia  – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Główne treści kształcenia związane są z systemem ochrony 
własności intelektualnej w zakresie prawa polskiego z elementami 
prawa unijnego oraz podstawowymi pojęciami takimi jak: 
wynalazki i prawo patentowe, wynalazki biotechnologiczne, prawo 
własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, 
wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne topografie układów 
scalonych) oraz prawo autorskie (utwór, rodzaje utworów, 
autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, 
odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich). 
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