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Przedmioty 
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brak 

Semestr/kierunek studiów semestr pierwszy / kierunek – kryptologia i cyberbezpieczeństwo   
semestr pierwszy / kierunek – informatyka 

Autor dr Piotr Kobielski 

Jednostka  
organizacyjna  

odpowiedzialna za przedmiot 
Wydział Cybernetyki 

Skrócony opis przedmiotu 

Przedmiot umożliwia słuchaczom zapoznanie się z podstawami wiedzy o 
prawie i źródłach prawa, jak również zaznajomienie z podstawami 
nomenklatury prawnej niezbędnej dla rozumienia języka prawnego i 
prawniczego oraz elementami prawa Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego jak również administracyjnego. 
W trakcie realizacji przedmiotu naświetlona zostanie również specyfika 
prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych.  

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

Wykłady (14) 
1. Zagadnienia wprowadzające. Różne sposoby definiowania prawa. 

Terminologia – przepis prawny, źródło prawa, nora prawna. Stosunek 
prywatnoprawny i publicznoprawny – 2 godz.  

2. Katalog źródeł prawa w Unii Europejskiej i Polsce. Źródła prawa 
cyfrowego – 4 godz. 

3. Relacje państwa do prawa. Obowiązywanie prawa w czasie (początek i 
koniec prawa) oraz miejscu. Suwerenność a jurysdykcja – 2 godz.  

4. Odpowiedzialność prawna – karna, cywilna i administracyjna – 2 godz. 
5. Pojęcie i przebieg procesu stosowania prawa. Wykładnia prawa. 

Wnioskowania prawnicze – stosowanie prawa w sytuacjach 
nieunormowanych – 2 godz.  

6. Ochrona własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności 
przemysłowej – 2 godz.  
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Ćwiczenia (4) 
1. Prawo UE w sprawach cyfrowych / KAZUS – 2 godz.  
2. Prawo Polski w sprawach cyfrowych /KAZUS – 2 godz.  
 

Literatura 

Literatura:     
podstawowa: 

 Zarys prawa, J.Kuciński (red.), Wyd.2., Warszawa 2016. 
 Kobielski P., Prawo, Warszawa 2019 (skrypt dostarczony przez 

prowadzącego). 
 
 uzupełniająca: 

 Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, 
Wyd.5, Warszawa 2009. 

 Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd.13, 
Warszawa 2009. 

 Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000. 

 

Efekty uczenia się 

K_W23 Ma podstawową wiedzę na temat aspektów ekonomicznych, 
prawnych, działań społecznych i humanistycznych, w tym zna podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności 
intelektualnej, prawa autorskiego i patentowego 
K_U02 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 
zawodowym oraz innych środowiskach 
K_U15 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk 
humanistycznych, prawnych i społecznych 
K_U17 Potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań 
inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: 
 wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,  
 dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne  
 dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i 

podejmowanych działań inżynierskich 
K_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy  
K_K03 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności 
poglądów 
 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania  
osiągnięcia przez studenta  

zakładanych  
efektów uczenia się) 

 Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
 Zaliczenie jest przeprowadzane w formie testu. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

Aktywność / obciążenie studenta w godz.  

1. Udział w wykładach  / 14 godz. 
2. Udział w laboratoriach  / 0 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach  / 4 godz. 
4. Udział w seminariach  / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0  godz.  
9. Realizacja projektu  / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach  / 6 godz. 
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11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 14 godz. 
13. Udział w zaliczeniu / 2 godz. 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 52 godz./ 1.5 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+3+10+13): 26 godz./ 1.0 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 26 godz./ 0.5 ECTS 
Zajęcia o charakterze praktycznym1 
 

 
 
 
  

 
1 wybrać stosownie do profilu studiów 
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