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INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

 

Przedmiot:   Prawo mediów (ćwiczenia) 

Tryb i kierunek studiów: V NSP (z) gr. 1 , semestr zimowy 2019/2020 

Prowadzący:    mgr Agnieszka Kwiecień Madej 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

1 Zajęcia organizacyjne 

2 Geneza i wybrane źródła międzynarodowego prawa mediów (w tym: europejska 

konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, europejska konwencja o 

telewizji ponadgranicznej) oraz ogólna charakterystyka źródeł polskiego prawa mediów 

3 Prasa drukowana – źródła uregulowania oraz podstawowe pojęcia prawa prasowego 

(w tym dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny, impressum, egzemplarze obowiązkowe, 

znaki: ISSN i ISBN) 

4 Organizacja działalności prasowej – rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł 

prasowy i jego ochrona 

5 Prawa i obowiązki dziennikarzy (w tym: ogólne zasady dostępu do informacji, 

tajemnica zawodowa dziennikarzy, sprawozdawczość sądowa) 

6 Sprostowanie prasowe – model, pojęcie, wymogi formalne, dochodzenie roszczeń o 

opublikowanie sprostowania, odmowa publikacji; komunikaty, ogłoszenia prasowe 

7 Radiofonia i telewizja – uregulowanie prawne i podstawowe pojęcia. Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji. Nadawcy radiowi i telewizyjni. Koncesjonowanie działalności 

radiowej i telewizyjnej 

8 Reklama w działalności medialnej (w tym: sponsoring, telesprzedaż, lokowanie 

produktu). 

9 Kolokwium   

10  Odpowiedzialność prywatnoprawna i publicznoprawna w zakresie działalności 

medialnej (w tym ochrona dóbr osobistych oraz dzieci i młodzieży jako szczególny rodzaj 

obowiązków medialnych oraz przestępstwa prawa prasowego i reklamowego). Wystawienie 

ocen zaliczeniowych. 

 

Podczas zajęć zalecane jest posiadanie tekstów następujących aktów prawnych:  

• PRAWO PRASOWE z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24), tj. z dnia 14 

września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914); 

• USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 29 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1993 Nr 

7, poz. 34), tj. z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 361); 
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WARUNKI  ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

 

Praca samodzielna referat/prezentacja 

Każdy ze studentów zobowiązany jest do przygotowania (samodzielnie lub w parze z innym 

uczestnikiem zajęć) wystąpienia/prezentacji na jeden z tematów wymienionych w części 

„Harmonogram zajęć” oraz wygłoszenie go podczas zajęć. Wystąpienie przygotowywane 

przez jedną osobę powinno trwać ok. 30 min. Wystąpienie przygotowane przez parę powinno 

trwać ok. 45 min. Referat w formie pisemnej, elektronicznej lub prezentacji multimedialnej 

należy złożyć prowadzącemu lub przesłać na jego adres mailowy. Ocena wystąpienia stanowi 

część składową oceny końcowej. Tematy wystąpień zostaną przyporządkowane uczestnikom 

zajęć w trakcie zajęć organizacyjnych.  

 

Praca zaliczeniowa 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z pracy zaliczeniowej, która 

odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Praca zaliczeniowa polegać będzie na 

samodzielnym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Osoby przystępujące do 

zaliczenia testu obowiązuje zakaz korzystania z notatek, podręczników, tekstów aktów 

prawnych oraz wszelkich innych pomocy naukowych. Pracę zaliczeniową można poprawić 

wyłącznie w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, jeden raz w godzinach konsultacji.  

 

Uczestnictwo w zajęciach 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Monitorowanie obecności na zajęciach odbywa się 

zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. (tekst dostepny na stronie 

www.prawo.uni.wroc.pl (Wydział/Akty normatywne/Zarządzenia.) 

 

Na zajęciach dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.  

Każda kolejna nieobecność powinna zostać odpracowana w formie odpowiedzi ustnej na 

konsultacjach lub odpowiedzi pisemnej na zajęciach w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia 

nieobecności, ewentualnie ustania jej przyczyny – pod rygorem obniżenia oceny końcowej o 

pół stopnia. 

 

Aktywność na zajęciach 

Wyróżniająca się aktywność merytoryczna na zajęciach, potwierdzona „plusami” na liście 

obecności na co najmniej połowie zajęć, powoduje podwyższenie oceny końcowej o pół 

stopnia. 


