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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Z (pre)historii nowożytnej koncepcji praw 
autorskich i własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu w języku angielskim From the (pre)hHstory of the Modern Concept of
Copyright and Intellectual Property

Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 5 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym udział w 
zajęciach;
wiedza o historii i kulturze średniowiecza, renesansu i baroku na poziomie 
przewidzianym w programie szkoły średniej i studiów na kierunku filologia 
polska, pierwszy stopień
gotowość aktywnego poszerzania wiedzy oraz korygowania przyswojonych 
uprzednio stereotypów i uproszczeń w zakresie rozpoznawania i 
wartościowania zjawisk literackich i kulturowych;
kultura osobista gwarantująca udział w zajęciach w sposób umożliwiający 
ich niezakłócony przebieg;

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Przedstawienie kształtowania się koncepcji praw autorskich i własności intelektualnej w okresie 
od starożytności do czasów nowożytnych (XVIII w.)
C2. Zapoznanie z humanistyczną kulturą intelektualną w epoce wczesnonowożytnej (XV-XVIII w.), w 
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szczególności z typowymi dla niej metodami pozyskiwania, selekcjonowania, magazynowania i 
dalszego przetwarzania informacji, w kontekście ówczesnych wyobrażeń na temat praw autorskich i 
własności intelektualnej (imitacja, kompilacja, plagiat/kradzież literacka)
C3. Wykształcenie umiejętności analizy i oceny dzieł literatury dawnej z uwzględnieniem ówczesnych
standardów ochrony praw autorskich i własności intelektualnej

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Zna wybrane dzieła literatury powszechnej od starożytności po 

barok, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi 
odnoszących się do zagadnień związanych z własnością 
intelektualną i prawami autorskimi

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi przeczytać i przeanalizować tekst dawny pod kątem jego

oryginalności i respektowania współczesnych mu standardów 
ochrony praw autorskich

K_U09

U_02 Potrafi operować wiedzą na temat dawnych koncepcji praw 
autorskich i własności intelektualnej w odniesieniu do 
konkretnych dzieł literackich

K_U11

U_03 Potrafi wskazać odpowiedniki zjawisk literatury powszechnej 
epok dawnych w literaturze polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieł ewokujących lub naruszających ówczesne
standardy ochrony praw autorskich i własności intelektualnej

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Rozumie konieczność ochrony intelektualnej, docenia znaczenie

ochrony prawnoautorskiej, szanuje prawa podmiotowe 
twórców i zna konsekwencje ich naruszenia

K_K07

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Antyczne antecedencje nowożytnego dyskursu na temat praw autorskich i własności 
intelektualnej. Pojęcia: imitacji, kompilacji, kradzieży literackiej i plagiatu

2. Średniowieczne wyobrażenia na temat praw autorskich i własności intelektualnej („Scientia 
Dei donum est, unde vendi non potest”)

3. Narodziny nowożytnej koncepcji praw autorskich i ochrony własności intelektualnej (F. 
Douaren, L. Castelvetro, J. Thomasius)

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 wykład konwencjonalny z kolokwium pisemne lista obecności, protokół
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wykorzystaniem 
multimedialnych technik 
przekazu wiedzy 
(prezentacja) i z 
elementami wykładu 
konwersatoryjnego

sprawdzające opanowanie 
wiedzy przekazywanej na 
wykładzie

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 wykład konwencjonalny z 

wykorzystaniem 
multimedialnych technik 
przekazu wiedzy 
(prezentacja) i z 
elementami wykładu 
konwersatoryjnego

kolokwium pisemne 
sprawdzające opanowanie 
wiedzy i umiejętności 
przekazywanych na 
wykładzie

lista obecności, protokół

U_02  wykład konwersatoryjny obserwacja protokół obserwacji
U_03 wykład konwersatoryjny obserwacja protokół obserwacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 wykład konwencjonalny z 

wykorzystaniem 
multimedialnych technik 
przekazu wiedzy 
(prezentacja) i z 
elementami wykładu 
konwersatoryjnego

kolokwium pisemne 
sprawdzające opanowanie 
wiedzy przekazywanej na 
wykładzie

lista obecności, protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

25% – obecność studenta na zajęciach

75% – kolokwium
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5
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