УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Новинарство
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
III година студија
ПРАВНА РЕГУЛАЦИЈА МЕДИЈА
Катедра за новинарство-Филозофски факултет Пале
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1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60 h
103,8 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
163,8 h семестрално
1. Разумијевање основних појмова медијског права.
2. Упознавање са субјектима који директно или индиректно креирају медијско право и политику и
специфичностима медијске сцене у БиХ
3. Упознавање са регулативом електронских медија у свјетлу схватања независних регулаторних
Исходи учења
институција (РАК) и њихове улоге у креирању политике електронских медија
4. Информисање студената о основним правима новинара, прије свега о заштити извора
информација, о праву на приступ информацијама, као и обавезама поштовања начела истинитости
и спречавања говора мржње у медијима
5. Стицање знања о Јавном РТВ систему БиХ и јавним сервисима
Условљеност
Нема условљености
Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, студије случаја
1. Основе правне регулације медија
2. Медији и људска права- Европска Конвенција о људским правима
3. Медијска реулатива и медијска политика у БиХ
4. Регулација штампаних медија у БиХ
5. Регулација електронских медија у БиХ
6. Регулаторна агенција за комуникације-настанак и улога у медијској политици
Садржај
7. Европски Суда за Људска права и медијске политике
предмета по
8. Законске одредбе о слободи приступа информацијама
седмицама
9. Извори информисања и права новинара)
10. Говор мржње, клевета и увреда
11. Право на одговор и право на исправку-теоријска разматрања
12. Право на одговор и право на исправку-дебата
13. Медијска политика и утицај оглашивача
14. Медијска политика и утицај оглашивача.-дебата
15. Резиме и припрема за испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Халиловић, М, Џихана, А.
Медијско право у БиХ, Internews, Сарајево
2012.
Вељановски, Р.
Јавни РТВ сервис у служби грађана, Клио, Београд
2005.
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Извјештаји Вијећа за штампу БиХ и Регулаторне
од
агенције за комуникације БиХ
2010.
Телевизија у Европи: регулатива, политика и
независност, Истраживачки извештај, OSI/EU
2005.
Monitoring and Advocacy Program, Медија Центар
Обавезе, облици
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

провјере знања и
оцјењивање

Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
семинарски рад
колоквијум

10
20
20

10 %
20 %
20 %

завршни испит (усмени/ писмени)

50
100

50 %
100 %

Завршни испит
УКУПНО
Датум овјере

