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KARTA PRZEDMIOTU            WNH2 (cykl 2020-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Multimedia a prawa autorskie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Multimedia and copyright law 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna o. dr Julian Śmierciak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Znajomość ogólnych zasad etyki, historii fonografii i technik multimedialnych. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Student obierający specjalizację „Animacja kultury muzycznej” zobowiązany jest do zapoznania się z  zasa-
dami prawa regulującego ochronę praw autorskich podczas różnych wydarzeń artystycznych, upublicznia-
jących dzieła muzyczne i multimedialne. Ochrona praw autorskich dotyczy w różnym zakresie poszczegól-
nych elementów dzieła artystycznego, które student powinien odróżnić i odpowiednio zastosować prze-
pisy prawa. Zarówno publikacje fonograficzne jak i organizowane wydarzenia artystyczne regulują inne 
przepisy prawa, które student powinien poznać i odpowiednio stosować. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i określa aspekty etyczne i prawne związane z profesjo-
nalną działalnością zawodową w zakresie animacji kultury muzycznej.     

K_W16 

W_02 Student ma zaawansowana wiedzę na temat etycznego prowadzenia 
aktywności zawodowej w zakresie wybranej specjalności „”Animacja 
kultury muzycznej”, z zachowaniem obowiązujących praw i zasad upu-
bliczniania własności intelektualnej w dziedzinie multimediów, obwa-
rowanych prawami autorskimi. 

K_W19  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej w K_K03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedmiot „Multimedia a prawa autorskie” przeznaczony jest dla studentów obierających specjalizację 
„Animacja kultury muzycznej”. Obejmuje następujące zagadnienia: Rodzaje multimediów i elementy dzieła 
muzycznego podlegających ochronie praw autorskich, rodzaje wydarzeń z zakresu kultury muzycznej pod-
legających prawu ochrony praw autorskich, przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich w publi-
kacjach fonograficznych, przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich podczas koncertów i innych 
wydarzeń artystycznych, przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich w publikacjach multimedial-
nych, radiu i telewizji, a także w kinach, teatrach, restauracjach, hotelach itp., literatura i instytucje regu-
lujące prawa autorskie oraz egzekwujące ich przestrzeganie. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Protokół, karta oceny 

W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne Protokół, karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Protokół, karta oceny  
/ Raport z obserwacji 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat obowiązującego prawa autor-
skiego i potrafi praktycznie zastosować go do różnych elementów dzieła multi-
medialnego i w różnych przykładach animacji kultury muzycznej. 

Ocena dobra Student  posiada wystarczającą wiedzę na temat obowiązującego prawa autor-
skiego i potrafi praktycznie zastosować go do różnych elementów dzieła multi-
medialnego i w różnych przykładach animacji kultury muzycznej. 

Ocena dostateczna Student posiada zaledwie dostateczną wiedzę na temat obowiązującego prawa 
autorskiego i z trudnością potrafi praktycznie zastosować go do różnych elemen-
tów dzieła multimedialnego. 

Ocena niedostateczna Student nie był obecny na wielu zajęciach i nie zrealizował większości zakłada-
nych efektów uczenia się.   

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( prawoautorskie.pl ) 

Literatura uzupełniająca 

Zakres działalności instytucji chroniących prawa autorskie:  ZAiKS, BIEM, ZPAV. (zaiks.org.pl) 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 
 


