
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Prawo własności intelektualnej (Wydział MiNI) 

Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych 

Semestr i rok akademicki Zimowy 2020/2021  
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

Ćwiczenia 15 h 

 
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)  

stopień (pierwszy/drugi) 

semestr  
liczba pkt. ECTS 

studia stacjonarne 

stopień pierwszy 

semestr I 

Kierownik przedmiotu: Dr Cezary Woźniak 

Prowadzący zajęcia: Dr Cezary Woźniak, dr Beata Pachuca-Smulska 
Dr Agnieszka Woźniak, ks dr Jacek Połowianiuk 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiot realizowany jest na pierwszym semestrze studiów 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. 
Student może mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. 
Student, który nie będzie uczestniczył w więcej, niż 3 
spotkaniach, powinien powtórzyć przedmiot. 
 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Trzy komplementarne sposoby: 
1. Zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach. 
Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego opracowania 
zagadnień (kazusów) wskazanych przez prowadzącego. 
Zaliczenie może być jednostkowe lub grupowe. W czasie 
zaliczenia  studenci mogą mieć dostęp zdalny do internetu i 
posługiwać się urządzeniami elektronicznymi. 
2. Zaliczenie na zajęciach (dobrowolne). 
Zaliczenie zajęć na podstawie pisemnego opracowania 
zagadnień  (kazusów) wskazanych przez prowadzącego bez 
pośrednio na zajęciach. Zajęcia takie będą organizowane po 
zakończeniu omówienia podstawowych grup tematycznych 
przedmiotu. O terminach takich spotkań studenci będą 
informowani z wyprzedzeniem co najmniej 7dniowym. 
Zaliczenie może być jednostkowe lub grupowe.   
Zaliczenie przedmiotu w ten sposób wymaga zaliczenia 
przynajmniej 3 zajęć 

W czasie zaliczenia  studenci mogą mieć dostęp zdalny do 
internetu i posługiwać się urządzeniami elektronicznymi. 
3. Praca projektowa (dobrowolna). 
Grupa najwyżej 5 studentów może wykonać zadanie zlecone 
przez prowadzącego . Wykonanie zadania następuje poza 
terminami zajęć. Projekt powinien być wykonany najpóźniej do 



końca zajęć w danym semestrze. Uczestnicy grupy są 
wskazywani na podstawie kolejności zgłoszenia. 
Zakres zadania ustala prowadzący. 
 

Przed zaliczeniem i w jego trakcie student jest zobowiązany 
okazać na żądanie dowód tożsamości lub legitymację 
studencką.  

 
Przygotowywanie się do zajęć i zaliczenia przedmiotu powinno 
nastąpić na podstawie podanej  przez prowadzącego literatury 
i materiałów źródłowych. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu następuje, gdy student uzyska co 

najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów. Punktacja jest 

ustalana w zależności od liczby zagadnień(kazusów) i jest 

uwidaczniana na kartach testowych. Zalicza większość 

arytmetyczna punktów. Studenci są informowani o uzyskanych 

ocenach na bieżąco, najpóźniej na następnych zajęciach oraz 

przez uwidocznienie ich w systemie USOS. W przypadku 

przedmiotu zaliczanego na zajęciach, punktacji z 

poszczególnych zajęć się nie sumuje. 

 

W przypadku próby zaliczania przedmiotu na 
zajęciach (warunek: uczestnictwo z wynikiem 
pozytywnym w 2 spotkaniach na zajęciach) lub 
poprzez pracę projektową student ma prawo do 
przystąpienia do zaliczenia na ostatnich zajęciach. 
Wówczas uzyskaną przez niego ocenę z zaliczenia 
podwyższa się o jeden stopień. 

 
Poprawa wyniku zaliczenia może nastąpić na zajęciach lub w 

czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. 

Oceny uzyskane mogą zostać poprawione do końca semestru, 

w którym odbywały się zajęcia, w czasie sesji egzaminacyjnych, 

w wyznaczonych przez prowadzącego terminach, podanych do 

wiadomości studentów. 

Zasady powtarzania przedmiotu 
z powodu niezadowalających 
wyników w nauce 
poszczególnych typów zajęć 
realizowanych w ramach 
przedmiotu  

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu student powtarza 
przedmiot w całości. 

Informacje dodatkowe Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie 
zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia.  
W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały 
nie mogą być udostępniane publicznie. 
 
Opis przedmiotu na stronie Uczelni:  
https://ects.coi.pw.edu.pl/  
Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php  
Strona wykładowcy: 
https://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Prawa-



Administracyjnego-i-Nauki-o-Politykach-Publicznych/dr-Cezary-
Wozniak 
W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 
prowadzący przedmiot zgodnie z Regulaminem Studiów w 
Politechnice Warszawskiej.  

 
 
 
 

 


