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Kierunek retoryka stosowana

stopień pierwszy 
studia stacjonarne

"Prawne aspekty przekazów publicznych"

Forma zajęć: wykład 
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni egzamin

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

1.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Ogólna wiedza o społeczeństwie i państwie nabyta w szkole średniej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W10
2. K_W12
 K_W15

W kategorii umiejętności

1.

K_U07
2. K_U06

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K05
2. K_K01

Wyposażenie studentów w podstawowe informacje z zakresu regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za 
słowo, funkcjonowania mediów, nabycie kompetencji samodzielnej i prawidłowej oceny prawnej własnych działań i 

zachowań w obszarze komunikacji społecznej 

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, 
orientację we współczesnych formach przekazów retorycznych.

Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie różnych struktur społecznych 
zwłaszcza związanych z komunikacją retoryczną.

Student ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych oraz moralnych 
rządzących instytucjami związanymi z komunikacją retoryczną. 

Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w 

zakresie komunikacji interpersonalnej i czyni to zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Student posiada umiejętność argumentacji prawniczej  z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania własnych wniosków prawnych.

Student ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu 
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i dostosowywania swej wiedzy do 
zmieniającej się rzeczywistości prawnej



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład konwersatoryjny, studium przypadku

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. egzamin ustny

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Zasada wolności wypowiedzi i jej ograniczenia w prawie polskim i prawie międzynarodowym              
Ochrona dóbr osobistych w kodeksie cywilnym i kodeksie karnym

Zagadnienia prawa prasowego  i ustawy o radiofonii i telewizji
Ochrona wypowiedzi w świetle regulacji prawa autorskiego

Odpowiedzialność za słowo w Internecie

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

Student nie zna 
podstawowych regulacji 
prawnych dotyczących 
przekazów publicznych

Student potrafi wskazać i 
scharakteryzować treść 

omawianych na zajęciach 
regulacji prawnych

Student zna treść regulacji 
prawnych, poglądy doktryny prawa i 
judykatury dotyczące omawianych 

zagadnień prawnych

Student posiada wiedzę 
wykraczającą poza zakres 
omawianej na zajęciach 

problematyki
Student nie jest wstanie 

prawidłowo ocenić 
zgodności z prawem danej 

wypowiedzi

Student potrafi dokonać  
prawidłowej oceny danej 

wypowiedzi pod względem 
jej zgodności z prawem

Student potrafi samodzielnie 
dokonywać oceny prawnej stanów 

faktycznych

Student potrafi wskazać 
różne sposoby oceny tego 
samego stanu faktycznego

Student nie angażuje się w 
proces nauki

Student ogranicza się 
jedynie do odtwarzania 

wiedzy nabytej na 
zajęciach 

Student ma świadomość potrzeby 
podnoszenia swych kwalifikacji

Student w praktyce 
wykorzystuje nabyte 

umiejętności

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie 
potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich 
kompetencji...;



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 15
przygotowanie do egzaminu 15

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.  I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Oficyna 2008r.
...  E. Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Oficyna 2007r.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

2. Sobczak J.,  ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz,  Warszawa  2009

3.

Grzegorz Tylec
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

 M. Poźniak Niedzielska, J. Szczotka M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2007.

Barta  J., Czajkowska-Dąbrowska M,. Ćwiąkalski Z., Markiewicz   R., Traple E., Komentarz   do  ustawy  o  prawie  
autorskim  i  prawach  pokrewnych , Warszawa  2010. 

 Tylec G., Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
29 września 2008r., Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi , W. Lis, Z. Husak (red.), Toruń 2011, s. 436 – 452.

Lublin dnia 19 sierpnia 
2012 r. 
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