Dlaczego warto podjąć studia II stopnia na kierunku " Własność
intelektualna "
Zarządzanie własnością intelektualną dotyczy wszelkich obszarów działalności ludzkiej.
Dla współczesnego człowieka, absolwenta wyższej uczelni, to wiedza wręcz
podstawowa. Znajomość tej tematyki jest ważna i przydatna zarówno w pracy na rzecz
przedsiębiorstwa czy instytucji, w której jesteśmy zatrudnieni, jak i przy otwieraniu i
prowadzeniu własnej działalności gospodarczej - mówi prorektor PW, prof. Tadeusz Kulik.
- Dlaczego młody człowiek miałby wybrać studia na tworzonym kierunku "Własność intelektualna"?

Wiedzę z zakresu własności intelektualnej, zarządzania nią, w tym jej ochrony prawnej
oraz zarządzania prawami własności intelektualnej, można wykorzystać trojako:
- potrzebuje jej każdy, kto prowadzi lub zamierza otworzyć działalność
gospodarczą,
- każdy twórczy pracownik zarówno firmy jak i instytucji naukowo-badawczej,
- jest również niezbędna dla osób pracujących w obszarze transferu technologii,
zawodowo zajmujących się komercjalizacją wyników badań, pośredniczących w
kontaktach między twórcami i odbiorcami własności intelektualnej.
- Czy studia adresowane są do wąskiego grona specjalistów?

Program łączy elementy bardzo szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania,
inżynierii produkcji, itp. Dlatego ten unikatowy na rynku europejskim kierunek studiów
opracowywany jest przez Partnerstwo sześciu kluczowych polskich uczelni przy wsparciu
Naczelnej Organizacji Technicznej, Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi, Polskiej
Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Związku Banków Polskich i US-Polish
Trade Council. To najlepsi partnerzy do tego przedsięwzięcia. Kapitał intelektualny tworzą
zarówno artyści, naukowcy, inżynierowie i technicy a także lekarze i specjaliści od
marketingu, dlatego adresowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów I
lub II stopnia. Chociaż jego unikalność, interdyscyplinarność i wysokie wymagania
sprawią, że będzie to kierunek, którego dyplom będzie wprowadzał absolwentów do elity
kształtującej przyszłość badań naukowych, zaawansowanych technologii i nowoczesnej
gospodarki.
- Czy z tego właśnie wynika zaangażowanie w projekt tak wielu partnerów?

- Tak. Studia te ponadto zakładają czynny udział studentów w procesie dydaktycznym
przez cały okres studiów, wykształcenie umiejętności pracy w interdyscyplinarnych,
międzykulturowych, kreatywnych zespołach oraz cech przywódczych i umiejętności
kierowniczych, uczenie się na błędach, a nie tylko nauczenie się, jak nie popełniać
błędów. Takie podejście wymaga bliskiego kontaktu z realną gospodarką, stąd udział w
Partnerstwie innych instytucji poza uczelniami.
Studia magisterskie będą trwały 4 semestry: za 1. semestr – ekonomiczny – odpowiada
SGH, za 2. semestr – prawniczy – UW, 3. semestr obejmie zarządzanie z elementami
komunikacji i negocjacji, tu program opracowuje UJ, równolegle w trakcie tych 3
semestrów studenci będą wybierali przedmioty technologiczne proponowane przez PW,
SGGW i UMed. w Łodzi oraz opracowywali studia przypadku przygotowane przez NOT i
RZP w Łodzi i w końcu – na 4. semestr dyplomowy, który przygotowuje Szkoła Biznesu
PW, przewidujemy podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych i rozwiązywanie
przypadku wdrożeniowego.
- Czy studia będą miały charakter międzywydziałowy?

- Liczymy, że będą miały charakter międzyuczelniany, ogólnopolski, jednak ze względu na
dobro studentów najprawdopodobniej ten nowy kierunek będzie przypisany do
poszczególnych uczelni. Chodzi o to, żeby nie zmuszać studentów do podróży między

miastami. Łatwiej będzie podróżować wykładowcom. Chcę podkreślić, że znajomość
problematyki IP jest pożyteczna dla każdego studenta – także niewymienionych tu
kierunków, dlatego każdy powinien korzystać z tych wykładów – może nie w tak szerokim
zakresie, aby uzyskać dyplom, ale żeby zdobyć podstawowe kompetencje. Mamy
nadzieję, że inne uczelnie również wprowadzą kilka przedmiotów dotyczących własności
intelektualnej. To jest dla współczesnego człowieka, absolwenta wyższej uczelni, wiedza
podstawowa.
- Kiedy będzie można rozpocząć naukę na tym nowatorskim – nawet w skali Europy – kierunku?

- Projekt ma zostać zakończony w końcu tego roku – do grudnia 2009. Zakończenie prac
nad programem to jednak nie wszystko. Żeby uruchomić studia magisterskie na nowym
kierunku potrzebna jest zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zasięgnięciu
opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Sądzę, że pierwsi studenci podejmą naukę w
perspektywie kolejnego roku – optymistycznie od 1 października 2010, pesymistycznie
2011.
- Życzymy powodzenia. Dziękuję za rozmowę.

