SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2022
(skrajne daty)
1.1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

Nazwa przedmiotu/ modułu

Ochrona własności intelektualnej

Kod przedmiotu/ modułu*
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Medyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Poziom kształcenia

Jednolite magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Niestacjonarne

Rok i semestr studiów

I rok, 1 semestr

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot kształcenia treści podstawowych

Koordynator

Anna Wójtowicz-Dawid

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących

Anna Wójtowicz-Dawid - wykład

* - zgodnie z ustaleniami na wydziale

1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.

Ćw.

Konw.

Lab.

Sem.

9

-

-

-

-

ZP
-

Prakt.

GN

Liczba pkt ECTS

-

21

1

1.3. Sposób realizacji zajęć
Xzajęcia w

formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez
oceny)

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Przedmiot nie jest powiązany z żadną grupą przedmiotów realizowanych na tym kierunku.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.
3.1.

C1
C2
C3
C4

Cele przedmiotu/modułu
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z obowiązującymi regulacjami prawnymi
obowiązującymi w placówkach zajmujących się realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie
rehabilitacji i fizjoterapii w kontekście podstawowych aktów prawnych.
Zdobycie wiedzy i umiejętności odpowiedzialności prawnej w zakresie prowadzenia działalności
leczniczej, wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz prawa wynalazczego i autorskiego.
Zdobycie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i finansowego w powiązaniu z prowadzeniem
działalności leczniczej.
Zdobycie wiedzy z zakresu kodeksu etyki zawodu fizjoterapeuty.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)

EK_01

Wykazuje znajomość i rozumie zasady prawa z zakresu
własności intelektualnej w Polsce i innych państwach.

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K_W09

TREŚCI PROGRAMOWE
A. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne
Podanie zasad, form i warunków zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie tematyki wykładów oraz.
piśmiennictwa wymaganego do realizacji tematów.
Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej. Podstawy prawne. Terminologia.
Pojęcie własności intelektualnej. Prawa autorskie i pokrewne oraz ich ochrona. Prawa wynalazcze oraz ich
ochrona. Dozwolony użytek z cudzej własności intelektualnej.
Koncepcje i charakterystyczne cechy wiedzy. Cykl zarządzania oraz pozyskiwanie i rozwój wiedzy.
Przedmiot prawa autorskiego. Dzieło współautorskie i inne rodzaje autorstwa. Autorskie prawa osobiste i
majątkowe.
Piractwo, plagiat i paserstwo. Wybrane przepisy karne.
Utwory pracownicze. Utwory naukowe. Utwory naukowo-pracownicze. Prawa dyplomantów/magistrantów.
Zaliczenie przedmiotu

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład: wykład multimedialny (informacyjny oraz problemowy), dyskusja.
4

METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_01

Metody oceny efektów kształcenia
(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Kolokwium zaliczeniowe pisemne

Forma zajęć
dydaktycznych (w,
ćw,…)
W.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Wykład:
Ocena wiedzy (EK_01):
Zaliczenie w formie pisemnej – pytania testowe uprawniające studenta do zaliczenia wykładu.
Zakres ocen testu zaliczeniowego:
5.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 93%-100%
4.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 85%-92%
4.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 77%-84%
3.5 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76%
3.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68%
2.0 – wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 60%

Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać
wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia
arytmetyczna z ocen cząstkowych.

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy studenta

Godziny zajęć wg planu z nauczycielem

9

Przygotowanie do zajęć

21

Udział w konsultacjach

2

Czas na napisanie konspektu

-

Przygotowanie do egzaminu

-

Udział w egzaminie

-

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN

32

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW

1

ECTS
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
Wymiar godzinowy
Zasady i formy odbywania praktyk

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.

Fiutak A., Prawo w medycynie, C.H. Beck, 2011
Fiutak, J. Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, wyd. Difin 2012
T. Banaś, T. Filarski, M. Mikos, P. Pochopień, Dokumentacja medyczna, wyd. Wolters Kluwer 2012
K. Borowicz, W. Puzoń, M. Ryba, Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi
aktami wykonawczymi, wyd. Infor 2012
Literatura uzupełniająca:
1. Zimna T., Zawieranie umów o świadczenie usług zdrowotnych, Warszawa, 2007
2. J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wyd. LexisNexis 2012

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

