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ECTS kredituak
6. ECTS

Ikasgaiaren izena
Kodea. Ikus-entzunezko komunikazioaren zuzenbidea
Ikasketa planean duen kokapena eta iraupena
BIGARREN MAILA - SEI HILEKOA

Oinarrizko prestakuntza

Modalitatea
Presentziala

Ikasleak ikasgai honekin bereganatuko dituen konpetentziak
- - Oinarrizko konpetentziak
(Kodea)- Gizartearen oinarri kultural eta soziopolitiko nagusiak aztertzea, ikus-entzunezko testuei
buruzko gogoeta egiteko, ikuspegi etikotik
- Zeharkako konpetentziak
(Kodea) - Talde lana
(Kodea) - Espiritu kritikoa eta konpromiso etikoa
- Konpetentzia espezifikoak:
(Kodea)- Ikus-entzunezko lege esparrua eta informazioaren lege eta etika alderdiak identifikatzea,
eta ikus-entzunezko komunikazioko kasu praktikoetan aplikatzea
Ikasleak ikasgai honekin bereganatuko dituen ikaskuntza emaitzak
Informazioaren gizarteari buruzko gogoeta egitea, ikuspegi etiko eta kritikotik, eta gizartearen
beraren garapenarekin lotzea
Informazioaren arloan oro har eta ikus-entzunezkoen sektorean zehazki aplikatu beharreko lege
esparrua identifikatzea
Ikus-entzunezko komunikazioaren oinarrizko ezagutza juridikoak kasu praktikoei aplikatzea
Informazioaren arau etiko eta deontologikoak ikus-entzunezko komunikazioari aplikatzea
Ikasgaiak profil profesionalari egiten dion ekarpena
Ikasgai honen ezagutza funtsezkoa da komunikazioarekin loturiko orotariko profil
profesionaletarako, baina ikus-entzunezko komunikatzaileei dagokie bereziki, baita Telebistako
zuzendaria eta errealizadorea profilari ere.
Irakaskuntza-ikaskuntza metodologia, eta ikasleak bereganatu beharreko gaitasunekin duen
harremana
MT1. Eskola magistralak
MT2. Kasuak aztertzea
MT3. Problemak ebaztea
Prestakuntza jarduerak
Jarduera presentzialak
JP1- Taldean bideratutako ikasketa eta lana, honako hauetan oinarrituta: kasuak, problemak edo
proiektuak, lan kooperatiboa...
JP2. Eskola magistralak/Hitzaldiak
JP3. Eskola praktikoak
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JP4.
JP5.
JP6.
JP7.
JP8.

Ahozko azalpenak
Tailerrak
Jarraipenerako tutoretzak
Mintegiak
Aurkezpenak

Ez-presentzialak
JEP1. Ikasketa eta lan autonomoa
JEP2. Taldekako ikasketa eta lana
Ikasleak bereganatutako konpetentziak ebaluatzeko sistema
EB1.
EB2.
EB3.
EB4.
EB5.

Talde lanak
Banakako lanak
Azalpenak eta aurkezpenak
Banakako proba presentzialak
Prestakuntza jardueretara joatea eta horietan modu aktiboan parte hartzea

Edukien laburpena






Zuzenbidearen oinarriak
o Zuzenbidearen jatorria
o Agintearen banaketa
o Estatuaren egitura
Informazioaren zuzenbidea
o Komunikazioaren arloko profesionalen esparru juridikoa
o Adierazpen askatasuna eta informazio eskubidea, 1978ko Espainiako Konstituzioan
o Informazio enpresen eta hedabideen araubide juridikoa
Jabetza intelektuala
o Obra
o Ustiapen eskubideak
o Egilearen eskubide morala
o Partaidetza eskubidea eta kopia pribatuaren konpentsazio eskubidea
o Egile eskubideak eskualdatzea
o Egilearen ustiapen eskubiderako kontratua
o Ikus-entzunezko obra eta jabetza intelektuala
o Kudeaketa erakundeak

