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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ 

Nazwa modułu  Prawne i etyczne aspekty działalności badawczej 

Język kształcenia polski  

Cele kształcenia Doktoranci uzyskają wiedzę w zakresie etycznych i 

prawnych aspektów działalności badawczej, 

usystematyzowaną w formie wykładów i analizy case 

study.  

Efekty kształcenia dla modułu  Wiedza 

Student zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i 

inne istotne uwarunkowania działalności naukowej 

Student zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i 

inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;   

Umiejętności 

Student potrafi planować i realizować indywidualne i 

zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także 

w środowisku międzynarodowym;  

 

Kompetencje społeczne  

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy;  

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

Kryteria oceny efektów kształcenia zostaną 

przedstawione na pierwszych zajęciach z doktorantami. 

Weryfikacja efektów obejmie ocenę indywidualnych 

prezentacji doktorantów oraz wiedzy z materiałów 

dydaktycznych w formie testu końcowego.  

Typ modułu obligatoryjny 

Rok studiów I 

Semestr letni 

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Adw. dr Karolina Mania 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

 

--- 

Sposób realizacji Wykład  

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

 

--- 

 



Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

Wykład - 30 godz. 

 

Liczba punktów ECTS 

przypisana modułowi 

2 ECTS 

 

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 

wykład – 30 h 

 

Praca własna studenta: 

• przygotowanie do zajęć - 20 h 

• przygotowanie do egzaminu – 10 h 

• lektura wskazanych przez prowadzącego 

publikacji – 20 h 

• przygotowanie prezentacji – 10 h 

 

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS 

Stosowane metody dydaktyczne • metody podające (wykład informacyjny) 

• metody problemowe (wykład konwersatoryjny) 

• metody aktywizujące (metoda przypadków) 

Forma i warunki zaliczenia 

modułu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć 

wchodzących w zakres danego 

modułu 

• Forma egzaminu: egzamin w formie testu 

• Warunki zaliczenia: przygotowanie prezentacji   

 

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

1.  Ogólne zagadnienia etyki badań naukowych 

2. Ogólne zagadnienia prawne w zakresie działalności 

badawczej 

3. Ochrona własności intelektualnej: 

- prawo własności przemysłowej 

- prawo autorskie 

4.   Ogólne zagadnienia finansowania badań naukowych   

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej 

do zaliczenia danego modułu 

Literatura podstawowa: 

Roman Z. Morawski „Etyczne aspekty działalności 

badawczej w naukach empirycznych”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 

Grzegorz Michniewicz, „Ochrona własności 

intelektualnej”, CH Beck, Warszawa 2019 

Ryszard Markiewicz, „Zabawy z prawem autorskim”, 

Wolters Kluwer, 2015 Warszawa 

 

Literatura uzupełniająca: 

Piotr Stec, „Komercjalizacja wyników badań 

naukowych”, Wolters Kluwer Warszawa 2016 



Jerzy Kisielnicki, „Zarządzanie projektami badawczo-

rozwojowymi”, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 

2017 

 
 


