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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Media i reklama. Współczesne wyzwania prawne. 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 
Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 
Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr Anna Podolska 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr Ewelina Szatkowska, dr Anna Podolska 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2 18 50 

Cel przedmiotu 
 

Podstawowym celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z 
zakresu prawnych aspektów  funkcjonowania współczesnego rynku medialnego oraz 
reklamy. Przedstawione zostaną regulacje normatywne, praktyka, jak również 
orzecznictwo w tym zakresie.  Szczególnym przedmiotem analizy będą kwestie mediów 
społecznościowych - działalność blogów, vlogów, jak również użytkowania innych 
platform, w których to użytkownik tworzy treści. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów 

Student potrafi ocenić i 
zinterpretować stan faktyczny 
jako odbiorca, ale także twórca 
przekazu medialnego. Potrafi 
samodzielnie analizować 
zagadnienia problemowe. 
Student umie odszukać 
właściwe przepisy mające 
zastosowanie w problematyce 
praw i wolności jednostki, 
rozwiązywać kazusy. 

 
Obecność na zajęciach oraz 
wykonanie zadanych zadań. 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student potrafi pracować w 
zespole oraz prezentować i 
uzasadniać swoje opinie. 
Dostrzega doniosłość 
zajmowania aktywnej postawy 
społecznej wobec problemów 
związanych z funkcjonowaniem 
mediów. 

 
Obecność na zajęciach oraz 
wykonanie zadanych zadań. 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student posiada podstawową 
wiedzę na temat prawa 
cywilnego, praw własności 
intelektualnej z zakresu 
funkcjonowania mediów i 
reklamy, rozróżnia 
fundamentalne pojęcia oraz 
instytucje. Posiada pogłębioną 
znajomość standardów ochrony 
praw człowieka w obszarze 
mediów i reklamy. 

 
Obecność na zajęciach oraz 
wykonanie zadanych zadań. 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie mediów i reklamy. 
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2. Prawo autorskie i dozwolony użytek w mediach. 
3. Prawo reklamy. 
4. Dobra osobiste a reklama. 
5. Reklama w prawie autorskim. 
6. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług. Reklamy zakazane. 
7. Prawa człowieka a media. 

 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Chęć poznania zagadnień związanych z tematyką przedmiotu. 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

obecność na zajęciach 
wykonanie zadanych zadań 

51 % 
51 % 

50 % 
50 % 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

1. Grzybczyk K., Czego nie wolno robić w internecie.  Poradnik 
dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów, 
Warszawa 2017.  

2. Grzybczyk K., Ilustrowane prawo reklamy, Warszawa 2020.  
3. Ślęzak P., Prawo mediów, Warszawa 2020. 
4. Podolska A., Szatkowska E., Szumała D., Współczesne 

problemy prawa do wizerunku. Zagadnienia wybrane., 
Gdańsk 2021. 

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

1. Sieńczyło-Chabicz J. (red.), Prawo mediów, Warszawa 
2015. 

2. Szatkowska E. (red.), Prawo autorskie w praktyce. O 
prawach twórców i odbiorców utworów, Warszawa 2022. 

3. Namysłowska M., Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 
2022. 

 
 

Adresy eZasobów 
 

1. Oliver Butler & Sophie Turenne (2022) The regulation of 
hate speech online and its enforcement - a comparative 
outlook, Journal of Media Law, 14:1, 20-
24, DOI: 10.1080/17577632.2022.2092261, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17577632
.2022.2092261?scroll=top&needAccess=true&role=tab 

2. Why advertising is bad for children, 
https://alana.org.br/wp-content/uploads/2014/08/why-
advertising-is-bad-for-children.pdf 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Granice wolności mediów. 

2. Specyfika mediów społecznościowych. 

3. Rola mediów prywatnych i mediów publicznych. 

4. Kontrola nad mediami. 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


