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Cele przedmiotu 

C1 - Wyposażenie studentów w podstawowe informacje dotyczące regulacji prawnych 

odnoszących się do zjawisk związanych z funkcjonowaniem sieci Internetu.  

C2. Nabycie kompetencji w ocenie prawnej zjawisk mających miejsce w sieci Internetu 
 

Wymagania wstępne 

brak 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

Znać wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Internetu zawarte w ustawie o 

prawie autorskim, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o radiofonii i 

telewizji, ustawie Prawo prasowe ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie 

Prawo własności przemysłowej, ustawie Kodeks cywilny.  

K_W02  

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Dokonywać interpretacji oraz wykładni przepisów prawa związanego z funkcjonowaniem 

sieci Internetu. Dokonywać oceny prawnej prostych stanów faktycznych oraz ich 

konsekwencji prawnych. Wyszukiwać normy prawne regulujące określone stosunki 

społeczne. Definiować problemy prawne wymagające specjalistycznej konsultacji.  

K_U04  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

Zauważać potrzebę wyważenia i ochrony interesu prawnego rożnych osób uczestniczących w 

obrocie prawnym. •Właściwie oceniać zakres swych praw i obowiązków prawnych i 

postępować zgodnie z prawem. Przejawiać postawę obywatelską i troszczyć się o 

praworządność i dobro wspólne.  

K_U04  

K_K03 
 

Metody dydaktyczne 

Wykład monograficzny z elementami dyskusji, metoda problemowa 
 

Treści programowe przedmiotu 

Zagadnienia definicyjne, Polityka regulacyjna w obszarze nowych technologii 

komunikacyjnych  

Techniczne fundamenty społeczeństwa sieci  

System prawa nowych technologii  



Pojęcie społeczeństwa informacyjnego  

Regulacja usług w mediach elektronicznych. Telewizja i radio internetowe, usługi 

audiowizualne na żądanie  

Problematyka ochrony praw autorskich i pokrewnych w sieci  

Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w sieci  

Zagrożenia związane z nowymi technologiami. Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo w 

sieci  

Przestrzeń e-administracji i demokracji cyfrowej 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

W - na ocenę 2 -Student nie zna podstawowych regulacji prawnych omawianych na 

zajęciach  

W - na ocenę 3 - Student potrafi wybiórczo wskazać i scharakteryzować treść omawianych 

na zajęciach regulacji prawnych.  

W - na ocenę 4 - Student zna treść regulacji prawnych, poglądy doktryny prawa i judykatury 

dotyczące omawianych zagadnień prawnych.  

W - na ocenę 5 - Student posiada wiedzę wykraczającą poza zakres omawianej na zajęciach 

problematyki, umie formułować własne wnioski i postulaty, dokonuje oceny obowiązujących 

regulacji prawnych i potrafi tę ocenę uzasadnić.  

U - na ocenę 2 - Student nie rozumie oceny prawnej stanów faktycznych.  

U- na ocenę 3 - Student rozumie sposób oceny prawnej stanów faktycznych.  

U - na ocenę 4 - Student potrafi samodzielnie dokonywać oceny prawnej stanów 

faktycznych.  

U - na ocenę 5 - Student potrafi wskazać różne sposoby oceny tego samego stanu 

faktycznego.  

K- na ocenę 2 - Student nie angażuje się w proces nauki.  

K- na ocenę 3 - Student ma obojętny stosunek do zajęć.  

K- na ocenę 4 - Student ma świadomość potrzeby podnoszenia swych kwalifikacji.  

K- na ocenę 5 - Student w praktyce wykorzystuje nabyte umiejętności.  

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk , Prawo nowych technologii - 

wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer 2015  

 

Prawo internetu, Paweł Podrecki (red.), LexisNexis 2004 
 

Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok II - Semestr 4  

Punkty ECTS: 2 

Forma zaliczenia: Egzamin 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=4&kid=198&op=2&wid=11

