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Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze
Wykład

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

15

1

-

-

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu
- introduction of students with basic ethical, legal and economical issues related to the performance of IT work
- student's ability to properly identify and solve dilemmas related to the profession of of computer science

Wymagania wstępne
none

Zakres tematyczny
Lecture content. The concept of intellectual property. The issue of intellectual property at law. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. The concept of
industrial property. Patent. Right of protection. Right of registration.
Legislation on the protection of industrial property in Poland. The requirements to obtain a patent on the invention. Solutions devoid of patentability. Protection of utility models,
industrial designs, topographies of integrated circuits. Protection of trademarks and service marks. Procedure before the Polish Patent Office. Application documentation
requirements for invention, utility model, industrial design, trade mark. Contentious procedure. Appeals against decisions of the Polish Patent Office. Licenses in trade of
industrial property rights.
License: full, limited, exclusive, non-exclusive, open, implied, cross-license, compulsory. Patent information. Patent Classification. INID codes. Internet database of patent
information. Patent research. State of the art study. Study of the patentability. Obtain protection abroad. WIPO. PCT - Patent Cooperation Treaty. The European Patent
Convention. OHIM. Madrid Agreement. TRIPS. Other international agreements for the protection of industrial property. Protection against unfair competition. Acts of unfair
competition. Competition and consumer protection.
Copyright law. Bern Convention. Geneva Convention. Other international agreements on copyright. Copyright property. Personal copyright. Related Rights. Allowed for personal
use. Allowed for public use. Criminal penalties for copyright infringement. Protection of computer programs. Protected subject matter. An entity of copyright to a computer
program. Duplication of the program. Ending the use of computer program. Restrictions on property rights related to computer software. Access to the ideas and principles
contained in the computer program. Rules of using of the Internet. Netiquette. Violations of distinctive signs on the Internet. The use of email for commercial purposes. Other
dishonest behavior in cyberspace. Agreement on cybercrime.

Metody kształcenia
Lecture: conventional lecture, consultations

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole

Metody weryfikacji

Forma zajęć

efektów
He is able to obtain information from literature, databases and other properly selected sources, also

bieżąca kontrola na

in English or another foreign language recognized as a language of international communication in

zajęciach

the field of computer science.

kolokwium

He has basic knowledge necessary to understand the social, economic, legal and other non-technical

bieżąca kontrola na

determinants of engineering activities in the field of computer science.

zajęciach
kolokwium

Wykład

Wykład

Opis efektu

Symbole

Metody weryfikacji

Forma zajęć

efektów
Correctly identifies and settles dilemmas related to the profession of computer science

bieżąca kontrola na

Wykład

zajęciach
kolokwium
He understands the need for lifelong learning, can inspire and organize the learning process of others

bieżąca kontrola na

Wykład

zajęciach
kolokwium
He knows and understands basic concepts and principles in the field of industrial property protection

bieżąca kontrola na

and copyright law, is able to use patent information resources in the field of computer science

zajęciach

Wykład

kolokwium

Warunki zaliczenia
Passing grade of the lecture depends on positive ratings of oral or written colloquiums carried out at least once a semester.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

20

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

5

-

Łącznie

25

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

-

Łącznie

1

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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