Спеціалізація «Правова журналістика»
Курси: «Правова журналістика»
2 курс (журналістика і соціальні комунікації)

«Правові засади журналістських розслідувань»
4 курс (журналістика)

Медіагалузь безпосередньо пов’язана із правом та базується на щоденному
використанні знань з цієї сфери. Скандали, пов’язані із зірками, державними та
політичними діячами, державотворчими процесами, трансформаціями бізнесструктур; використання анонімних джерел, проблеми доступу до інформації, питання
дотримання авторських прав та використання товарних знаків, пояснення складних
юридичних процедур, висвітлення судових процесів – все це потребує володіння
додатковими поглибленими знаннями для коректного висвітлення цих історій.

Мета курсів
дати фахову основу для професійної роботи в галузі правової проблематики (в
різних форматах сучасних ЗМІ);
підготувати майбутніх журналістів для роботи у складних умовах під час
журналістських розслідувань, особливостей роботи в зонах бойових дій та
військових конфліктів, безпеки журналістів тощо;
дати правовий базис щодо способів доступу до інформації та її перевірки,
розкриття джерел інформації; можливості правомірного використання текстів,
матеріалів та фотографій у журналістських матеріалах.

Переваги


Здобуття необхідних правових компетентностей, що допоможуть у
подальшому будувати успішну кар’єру, пов’язану із стратегічними
комунікаціями, політикою, медіа, рекламою та правом.

Можливість паралельного отримання ґрунтовної правової освіти.
Студенти також додатково можуть обрати інші правові курси для
поглибленого вивчення окремих аспектів права.

Майстер-класи від практиків, визнаних журналістів-розслідувальників та
медіаюристів.

Активні форми навчання (рольові ігри, тактичні
квести, журналістські розслідування).
Аудиторія курсів
Програма орієнтована на слухачів із різними
професійними цілями (реклама, журналістика,
медіапродюсування, кіномистецтво, видавнича галузь),
що допоможе в подальшому ефективно працювати на
медіаринку.
Студенти спеціалізації «Правова журналістика»
на лекції в Гельсінській спілці з прав людини

Чого можна навчитись
У результаті вивчення курсів студент:
 отримує базові знання у сфері права, використання яких дозволить ефективно
співпрацювати із органами державної влади щодо обміну інформацією; правомірно
працювати у зоні конфліктів; отримувати інформацію з різних джерел та готувати
інформаційні запити;
 знатиме критерії фактчекігу та працюватиме із програмами верифікації
інформації, використовуватиме технічні засоби захисту інформації та джерел;
 навчиться готувати журналістські матеріали на правову тематику для різних
медійних платформ;
 керуватиметься критеріями перевірки журналістського матеріалу з позиції
уникнення відповідальності;
 знатиме особливості редакторської роботи над правовим текстом; умови
правомірного використання інформації, матеріалів та ілюстрацій у виданнях.
Марія КОЦАР,
випускниця спеціалізації «Правова журналістика»
«Коли я обирала цей курс, то взагалі не була впевнена, чи
потрібні мені ці знання в майбутньому. Я помилялася) як
виявилося, право нас оточує усюди і завжди, особливо в
журналістиці. Під час курсу ми розглядали не лише
нормативні акти та закони, але на конкретних прикладах
розбирали їх практичне застосування. Дуже важко
розібратися самому в усіх прогалинах в законі, а їх у нас
достатньо. Під час курсу я цьому навчилася. Також ми
розбирали, як правильно писати та формулювати свої думки,
особливо щодо інших осіб, адже вони можуть подати позов
через порушення їх честі та гідності. Як працювати з
інформацією, перевіряти її. Розбирали, як захищати себе, як маневрувати в рамках законів. На
парах у нас були зустрічі з юристами, котрі працюють з медіа. Вони розповідали багато цікавих
прикладів зі своєї роботи (особливо з журналістськими розслідуваннями). Ці приклади я пам’ятаю
досі. Я переконалася, що право – це перш за все про правильну організацію журналістської праці,
про юридичний захист журналіста, права та обов’язки, які треба знати, а вже потім – величезні
талмуди законів, які нудно читати))»

Дмитро ЗАГОРУЛЬКО,
випускник спеціалізації «Правова журналістика»
«В межах спеціалізації багато додаткових дисциплін читали
юристи та викладачі з юридичного факультету. Таких як
«Інформаційне право», «Правова інформатика» тощо. Багато
часу присвячували розгляду певних юридичних норм та
прецедентів з історичної, моральної та гуманістичної точки
зору. Завдання цієї спеціалізації – не змусити вивчити
напам'ять усі кодекси, але дати можливість зрозуміти логіку
законодавця, розібратися у вітчизняній системі нормативноправових актів та зорієнтуватися у темі настільки, щоб бути
насправді журналістом, а не лише "підставкою під мікрофон",
під час інтерв'ю з юристами і законодавцями.

