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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Prawa i Administracji 

Nazwa kierunku studiów: Intellectual Property and New Technologies 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych z których 

został wyodrębniony kierunek studiów: nauk społecznych, dziedzina nauk prawnych 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 
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Absolwent studiów drugiego stopnia: 
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WIEDZA 

K_W01 

posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania systemu własności 

intelektualnej, zna rodzaje źródeł prawa, zna usytuowanie tej dziedziny w systemie 

prawa 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_2 

P7S_WK_4 

K_W02 
posiada zaawansowaną wiedzę na temat aktualnych teorii naukowych z zakresu 

prawa własności intelektualnej, z uwzględnieniem właściwej terminologii 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_1 

K_W03 
posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań stosowanych w nauce 

prawa własności intelektualnej 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_1 

K_W04 
posiada wiedzę na temat wpływu rozwoju technologicznego na proces tworzenia, 

interpretowania, stosowania i egzekwowania prawa 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_3 

P7S_WK_4 

K_W05 

zna międzynarodowe regulacje i instytucje mające znaczenie dla funkcjonowania 

systemu prawa własności intelektualnej w Europie i na świecie i posiada wiedzę 

dotyczącą kompetencji organów krajowych, regionalnych i międzynarodowych w 

obszarze stanowienia i egzekwowania prawa, w szczególności prawa własności 

intelektualnej 

P7S_WG_I 

P7S_WK_II 

P7S_WG_2  

P7S_WK_4 

K_W06 
posiada wiedzę na temat zasad ochrony osobistych i majątkowych twórców w 

obszarze nowych technologii prawami własności intelektualnej 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_3  

P7S_WK_4 

K_W07 
dysponuje pogłębioną wiedzę w zakresie prawa własności intelektualnej ze 

szczególnym uwzględnieniem nowych technologii 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_1  

P7S_WK_4 

K_W08 

zna procedury uzyskiwania praw własności intelektualnej, postępowania przy 

dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i w ramach systemów polubownego 

rozwiązywania sporów 

P7S_WG_I 

P7S_WK_II 

P7S_WK_4 

K_W09 
ma wiedzę na temat etycznych, prawnych podstaw funkcjonowania mechanizmów 

gospodarczych i kształtowania postaw innowacyjnych 

P7S_WG_I  

P7S_WK_II 

P7S_WG_3  

P7S_WK_4 



UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

rozumie potrzebę formułowania i przekazywania, w sposób powszechnie 

zrozumiały, społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacji i 

opinii dotyczących własności intelektualnej i osiągnięć związanych z 

osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, czy przemysłowymi 

PSU_UW_I  

P7S_UK_II 

P7S_UW_1 

K_U02 
prawidłowo interpretuje przepisy i orzecznictwo z zakresu prawa własności 

intelektualnej w obszarze nowych technologii  

P7S_UW_I,  

P7S_UK_II 

P7S_UW_2 

P7S_UW_3 

K_U03 

potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do identyfikacji 

przypadków naruszenia prawa i unikania jego naruszenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowiska on-line 

P7S_UW_I,  

P7S_UK_II 

P7S_UW_2 

PS7_UW_3 

K_U04 

potrafi wykorzystać właściwe metod badawcze w celu identyfikowania i 

analizowana problemów z zakresu styku prawa własności intelektualnej i nowych 

technologii 

P7S_UW_I 

P7S_UW_1 

K_U05 
potrafi interpretować i stosować przepisy prawa w celu ochrony prywatności, 

danych osobowych i pozyskiwania treści cyfrowych   

P7S_UW_I,  

P7S_UK_II 

P7S_UW_2 

PS7_UW_3 

K_U06 
potrafi integrować informacje, dokonywać ich krytycznej oceny, a także wyciągać 

wnioski oraz formułować opinie 

P7S_UK_II 

P7S_UW_1 

PS7_UW_2 

K_U07 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania 

P7S_UO_III,  

P7S_UK_II  

P7S_UW_1 

K_U08 

potrafi, zgodnie z posiadaną wiedzą i predyspozycjami, dokonać planu 

indywidualnego rozwoju zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie 

P7S_UU_IV 

P7S_UW_2 

K_U09 

biegle posługuje językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii z 

obszaru prawa własności intelektualnej  

P7S_UK_I, 

P7S_UW_I, 

P7S_UW_1_ 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
ma świadomość wagi swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

P7S_KO_II  

P7S_KR_III 

K_K02 
ma świadomość jakie znaczenie ma właściwe zarządzanie własnością intelektualną 

w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej 

P7S_KO_II  

P7S_KR_III 

K_K03 jest otwarty do podejmowania kontaktów społecznych i zawodowych P7S_KO_II 

K_K04 
podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności 

intelektualnej i roli mediów w społeczeństwie opartym na wiedzy 
P7S_KO_II 

K_K05 

jest świadomy problemów dotyczących pozyskiwania informacji, zarządzania nią i 

późniejszego wykorzystywania, z poszanowaniem prywatności, danych 

osobowych i praw własności intelektualnej 

P7S_KK_I 

P7S_KR_III 

K_K06 stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy realizacji prac twórczych  P7S_KR_III 

K_K07 
ma świadomość krytycznej analizy obowiązujących przepisów prawa własności 

intelektualnej w kontekście dynamicznego rozwoju nowych technologii 
P7S_KK_I 

K_K08 
przestrzega prawa, szanuje zasady etyki zawodowej i normy współżycia 

społecznego 

P7S_KO_II  

P7S_KR_III 

K_K09 ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się/ uczenia się/ dokształcania 
P7S_KO_II 

P7S_KR_III 


