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pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA 
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

  
CZEŚĆ  „A”* 

(opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) 
OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

 
Nazwa modułu (przedmiotu) Prawo autorskie w informacji naukowej 
 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 
Profil ogólnoakademicki 
Forma studiów  stacjonarne 
Rok/semestr III 6 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
moduł (przedmiot)/ 
koordynatora modułu 
(przedmiotu) 

dr Joanna Gomoliszek 

  
Liczba godzin dydaktycznych  
i formy zajęć 15 h wykład 

Liczba punktów ECTS 3 punkt ECTS 
Rygory zaliczenia zaliczenie z oceną 
Typ modułu przedmiot specjalnościowy 
Język wykładowy język polski 
  
Przedmioty wprowadzające 
 i wymagania wstępne 

 
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia 

 

Efekty 
kształcenia 
  

Efekty kierunkowe Efekty modułowe (przedmiotowe) 

Wiedza 
K_W08 ma elementarną wiedzę o metodyce 
wykonywania typowych zadań i czynności, 
normach, procedurach i regulacjach 
prawnych stosowanych w różnych obszarach 
działalności bibliotekarskiej i informacyjnej, 
K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia, 
zasady i przepisy z zakresu prawa 
autorskiego, ochrony własności intelektualnej 
i przemysłowej w odniesieniu do informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, 
K_W11 wykazuje się zarazem podstawową 
wiedzą na temat nowoczesnych technologii 
informacyjnych związanych z 
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji 

Wiedza 
W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i 
przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 
  
W02 dysponuje podstawową wiedzą na temat 
nowoczesnych technologii informacyjnych 
związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem 
informacji w środowisku cyfrowym 
 



w środowisku cyfrowym (automatyzacja i 
dygitalizacja bibliotek, infobrokering). 
 
Umiejętności 
K_U08 posiada podstawowe umiejętności 
organizacyjne i merytoryczne pozwalające na 
wszechstronne przetwarzanie i transmisję 
informacji w języku polskim i obcym  
między jej wytwórcą i odbiorcą we 
wszystkich typach bibliotek, muzeach, 
archiwach, ośrodkach informacji i 
dokumentacji, wydawnictwach, księgarniach, 
współczesnych mediach i in. 
 

Umiejętności 
U01 umie korzystać z aktów prawnych 
dotyczących ochrony dóbr niematerialnych w 
dziedzinie informacji naukowej. 
 
 

Kompetencje społeczne 
K_K06 w sposób prawidłowy i zgodny z 
etyką zawodu identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z jego wykonywaniem. 
 

Kompetencje społeczne 
K01 w sposób prawidłowy i zgodny z etyką 
zawodu identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z jego wykonywaniem. 
 

 
                       17.09.2016 r.                                                            Joanna Gomoliszek 
                          data                                             podpis prowadzącego/koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
Objaśnienia: 
*  Część „A” sylabusa [Opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania] ma postać jednorodną i jako wzór 

obowiązuje w całej uczelni. 
1. Opis przedmiotu jest opracowany i podpisywany przez prowadzącego moduł (przedmiot) w przypadku, gdy 

dany moduł (przedmiot) jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę. 
2. Opis modułu jest opracowany i podpisywany przez koordynatora modułu (przedmiotu) w przypadku, gdy 

dany moduł (przedmiot) jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę, np. ze względu na różne formy 
realizacji modułu (przedmiotu)(wykład + ćwiczenia); przygotowanie przez koordynatora opisu modułu 
(przedmiotu) wymaga współpracy z pozostałymi osobami prowadzącymi moduł (przedmiot). 



 
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
Rok akademicki:  (2016/2017)  Semestr: (letni) 

Nazwa modułu (przedmiotu) Prawo autorskie w informacji naukowej 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy 
Opisywana forma zajęć wykład  
Liczba godzin dydaktycznych 15 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

dr Joanna Gomoliszek 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
 Prawo autorskie i prawa pokrewne – przypomnienie problematyki. 
 Prawo autorskie w bibliotece i działalności informacyjnej. 
 Biblioteka cyfrowa a prawo autorskie. 
 Publikacje elektroniczne oraz biblioteczne bazy danych w świetle prawa autorskiego 
 Aspekt prawny i etyczny w działalności informacyjnej i bibliotecznej. 
 Prawa autorskie w Internecie, korzystanie z utworów w Internecie. 
 Systemy licencjonowania praw autorskich. 
 Twórczość komputerowe w Polsce – rozwój, piractwo, przestępczość 

Metody dydaktyczne wykład,  prezentacja, dyskusja 
Metody i kryteria oceniania aktywność na zajęciach, prezentacja, test pisemny 
Rygor zaliczenia zaliczenie na ocenę  

Literatura podstawowa  

 Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Internet a prawo, Kraków 1998. 
 Matlak Andrzej, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, 

Kraków 2004. 
 Waglowski Piotr, Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice 

2005. 

Literatura uzupełniająca 
 Internet - problemy prawne. Materiały z konferencji zorganizowanej 2 

grudnia 1998 r. w Lublinie, pod red. Ryszarda Skubisza, Lublin 1999. 
 Kulesza Joanna, Ius Internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2010. 

 
                          17.09.2016 r.                                                                Joanna Gomoliszek 
                            data                                                              podpis prowadzącego daną formę zajęć 
 
                          17.09.2016 r.                                                            Joanna Gomoliszek 
                            data                                                           podpis koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
 
Objaśnienia do „Programu nauczania przedmiotu”: 
1. „Program nauczania modułu (przedmiotu)” sporządza się odrębnie dla każdej formy modułu (przedmiotu). 
2. „Program nauczania modułu (przedmiotu)” jest opracowywany przez prowadzącego daną formę zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CZĘŚĆ  „B” 

(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia) 
 
 

Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) 
 z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów 

Efekty kształcenia a forma zajęć Metody oceniania efektów kształcenia  

    Efekty kształcenia dla ** 
Forma zajęć Metody oceniania*** 

Efekty kształcenia  
dla modułu 

(przedmiotu) kierunku modułu 
(przedmiotu) 

K_W08, K_W11 W02 W prezentacja W01, W02, U01 
K_W09 W01 W test pisemny W01, W02, U01, K01 
K_U08 U01 W dyskusja U01, K01, W01 
K_K06 K01 W   

     
     
     
     
     
 
                      
                     17.09.2016 r.                                                                                Joanna Gomoliszek 
                       data                                                                            podpis prowadzącego daną formę zajęć 
  
                       17.09.2016 r.                                                                            Joanna Gomoliszek  

               data                                                                           podpis koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
Objaśnienia: 
Część „B” sylabusa (opisy sposobów realizowania i sprawdzania efektów kształcenia) nie ma jednorodnej 
postaci. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni bądź jednostki prowadzące kierunki studiów mogą w tym 
zakresie opracować i przyjąć inne wzory i sposoby opisów części „B” sylabusa.  
 
**  Tabela. Lewa część tabeli jest przyporządkowaniem efektów modułowych (przedmiotowych) (W01, U02, 

K01) do efektów kierunkowych (K_W01, K_U02) oraz wskazaniem form zajęć (W – wykład; L – 
laboratorium; Ć – ćwiczenia itd.) pozwalających osiągnąć efekty dla modułu (przedmiotu). 

*** Tabela. W prawej części tabeli należy zamieścić metody oceniania oraz efekty modułu (przedmiotu), które 
są w określony sposób sprawdzane (określają je prowadzący – w tabeli podano przykłady). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


