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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Propedeutyka prawa 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Propedeutics of law 

 

Kierunek studiów  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Wyposarzenie studentów w podstawowe informacje z zakresu regulacji prawa 

konstytucyjnego, prawa cywilnego i prawa karnego, nabycie kompetencji samodzielnej i 

prawidłowej oceny prawnej własnych działań i zachowań w świetle podstawowych zasad 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
K_W05 Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne 

uwarunkowania komunikacji społecznej oraz różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej z dziennikarstwem i działalnością 
promocyjno-reklamową, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

P6U_W2 

   

   

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U04 Wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu wybranych 

zjawisk i procesów społecznych, politycznych, gospodarczych, 
kulturowych, prawnych będących w zainteresowaniu dziennikarstwa i 
komunikowania społecznego 

P6U_U1 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, 

formułowania i uzasadniania własnych ocen 
P6U_K2 

K_K04 Przestrzegania zasad etyki zawodowej i przepisów prawa w pracy 
zawodowej, działalności publicznej i komunikowaniu się 

P6U_K1 

K_K05 Rozwiązywania problemów praktycznych samodzielnie, a w 
uzasadnionych przypadkach z pomocą eksperta 

P6U_K2 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Prawo konstytucyjne 
Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela 
Źródła prawa 
Organy konstytucyjne i organy kontroli państwowej i ochrony prawa 
Władza sądownicza 
Ustrój samorządu terytorialnego   
 
Prawo karne 
Funkcje prawa karnego 
Zasady prawa karnego  
Definicja przestępstwa 
Klasyfikacja przestępstw 
Formy czynu 
Strona podmiotowa przestępstwa 
Formy popełnienia przestępstwa 
Wyłączenie odpowiedzialności karnej 
System kar 
Środki zabezpieczające 
Przedawnienie, zatarcie skazania 
 
Prawo cywilne 
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Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego 
Podmioty prawa cywilnego 
Czynności prawne 
Forma czynności prawnych  
Wady oświadczenia woli 
Przedstawicielstwo 
Przedawnienie 
Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym 
Pojęcie, nabycie i utrata własności 
Księgi wieczyste 
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i zasady ich działania 
Spółki osobowe i kapitałowe 
Przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje 
 

 

VI. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
K_W05 Wykład 

konwersatoryjny, 

ćwiczenia- studium 

przypadku, praca z 
tekstem, ćwiczenia 
praktyczne 
wykonywane w formie, 
pisemnej, 
wykorzystywanie 
multimedialnych źródeł 
wiedzy oraz zdalnego 
nauczania 
 

egzamin ustny/zaliczenie 

ustne 
protokół egzaminacyjny/ 
protokół zaliczeniowy 

    

    

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U04 Wykład 

konwersatoryjny, 

ćwiczenia studium 

przypadku, 
wykorzystywanie 
multimedialnych źródeł 
wiedzy oraz zdalnego 
nauczania 

egzamin ustny/zaliczenie 

ustne 
protokół egzaminacyjny/ 
protokół zaliczeniowy 

    

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 Wykład konwersatoryjny, egzamin ustny/zaliczenie protokół egzaminacyjny/ 
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ćwiczenia studium 

przypadku, 

wykorzystywanie 
multimedialnych źródeł 
wiedzy oraz zdalnego 
nauczania 

ustne protokół zaliczeniowy 

K_K04 Wykład konwersatoryjny, 

ćwiczenia studium 

przypadku, 

wykorzystywanie 
multimedialnych źródeł 
wiedzy oraz zdalnego 
nauczania 

egzamin ustny/zaliczenie 

ustne 
protokół egzaminacyjny/ 
protokół zaliczeniowy 

K_K05 Wykład konwersatoryjny, 

ćwiczenia studium 

przypadku, 

wykorzystywanie 
multimedialnych źródeł 
wiedzy oraz zdalnego 
nauczania 

egzamin ustny/zaliczenie 

ustne 
protokół egzaminacyjny/ 
protokół zaliczeniowy 

 

 

VII. Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę dostateczną: Student potrafi wskazać i scharakteryzować treść omawianych na zajęciach 

regulacji prawnych. Student nie zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa konstytucyjnego, 

karnego i cywilnego. 

Na ocenę dobrą: Student zna treść regulacji prawnych, poglądy doktryny prawa i judykatury 

dotyczące omawianych zagadnień prawnych, Student potrafi samodzielnie dokonywać oceny prawnej 

stanów faktycznych, Student ma świadomość potrzeby podnoszenia swych kwalifikacji. 

Na ocenę bardzo dobrą: Student posiada wiedzę wykraczającą poza zakres omawianej na zajęciach 

problematyki, Student potrafi wskazać różne sposoby oceny tego samego stanu faktycznego, Student 

podaje przykłady praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. 

 

 

VIII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

IX. Literatura 

Literatura podstawowa 

Skrzydlo W.(red), Prawo konstytucyjne, Lublin 2014 
Gardocki L., Prawo karne, C,H, Beck 2017 
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Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012 

Literatura uzupełniająca 
Zaremba Michał, Łoszewska-Ołowska Maria, Drozdowicz Krzysztof, Prawo prasowe. Komentarz, Wolters 

Kluwer 2018 
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