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Nazwa i kod przedmiotu Protection of intellectual and technical property, C:99104U0

Kierunek studiów Techniki geodezyjne w inżynierii, Inżynieria materiałowa, Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 
semestralne), Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria biomedyczna, Informatyka, Analityka gospodarcza 
(studia w jęz. angielskim), Mechatronika, Biotechnologia, Zarządzanie (studia w jęz. angielskim), 
Budownictwo, Techniki geodezyjne w inżynierii, Oceanotechnika, Inżynieria materiałowa, Architektura, 
Inżynieria biomedyczna, Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Inżynieria materiałowa, Transport

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia  Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot Maria Adamowicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Maria Adamowicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu
Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K_K71] potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym

 

[K_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

 

[K_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

 

Treści przedmiotu
Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
 0.0% 0.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
Uzupełniająca lista lektur
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


