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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-H102 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Prawo własności intelektualnej 

w j. angielskim Intellectual Property Law 

Kierownik przedmiotu dr Marek Porzeżyński 

Jednostka prowadząca WAiNS PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu HES obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

15 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

1 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - 1 - - 

łącznie w semestrze - 15 - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Brak wymagań wstępnych. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

 

Ćwiczenia audytoryjne 

Uczestnictwo na ćwiczeniach jest obowiązkowe.  

Student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności. 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach: zaświadczenie lekarskie (bez wskazywania specjalizacji i/lub powodu wydania 
zaświadczenia) lub inny ważny powód uprzednio zgłoszony prowadzącemu zajęcia. 

Ćwiczenia zaliczane na podstawie: 1) obecności, 2) aktywności na zajęciach; i 3) zaliczenia pisemnego. 

Dopuszcza się możliwość przygotowania przez studenta lub grupę studentów opracowania tematu związanego z tematyką zajęć i jego 
przedstawienie (wraz z prezentacją) całej grupie, co przy pozytywnej ocenie przygotowanego materiału zwalnia z obowiązku zaliczenia 
pisemnego. 

Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. Obowiązkowe posiadanie tekstów aktów 
prawnych wskazanych przez prowadzącego. 

W sytuacji konieczności prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zajęcia będą prowadzone na platformie Microsoft Teams. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

1. Zaliczenie pisemne składa się z testu (pytań zamkniętych ze wskazanymi odpowiedziami) i/lub pytań otwartych. Osoby, które 
opracowały i zaprezentowały opracowanie tematu w uzgodnieniu z prowadzącym oraz otrzymały pozytywną ocenę wykonania 
powyższego zadania są zwolnione z obowiązku przystąpienia do testu. 

2. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia, ale nie później niż do końca semestru, w którym odbywają się zajęcia w danej 
edycji.  

3. Wyniki przekazywane są studentom w terminie do 7 dni na indywidualnym koncie studenta lub osobiście w tracie zajęć.  

4.    Zaliczenie odbędzie się w jednej z dwóch form: 

  -  stacjonarnej – zaliczenie pisemne w formie testu przeprowadzone na terenie Politechniki Warszawskiej z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa (zgodne z przyjętym planem) 

- zdalnej – zaliczenie pisemne w formie testu z wykorzystaniem narzędzia MS Teams.  

 

 

 


