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zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-
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Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z prawnymi aspektami ochrony dóbr kultury i ochrony środowiska naturalnego w konfliktach
zbrojnych.

Treści programowe

Ekologiczne następstwa działań wojennych.
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Aspekty ekologiczne prawa konfliktów zbrojnych.
 Ochrona środowiska naturalnego w Pierwszym Protokole Dodatkowym do Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny oraz Konwencji o zakazie
militarnego oddziaływania na środowisko.
Kwalifikacja prawna militarnych naruszeń środowiska naturalnego.
Naruszenie środowiska naturalnego jako zbrodnia przeciw ludzkości-ekocyd.
Ochrona środowiska naturalnego w porozumieniach o charakterze rozbrojeniowym.
Normy nakazujące ochronę środowiska jako ius cogens.
Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako dziedzina prawa międzynarodowego.
Historia międzynarodowego prawa dziedzictwa kultury ze szczególnym uwzględnieniem konwencji haskich.
Prawotwórstwo i działalność UNESCO, Rady Europy i Unii Europejskiej w ochronie dóbr kultury na wypadek wojny i podczas konfliktu zbrojnego.
 Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych-stosunek ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do
międzynarodowego prawa humanitarnego.
Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego.
Normy nakazujące ochronę dóbr kultury jako ius cogens.
Grabież dzieł sztuki- historia wybranych przypadków /case study/.
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-Międzynarodowe prawo wojenne. Zbiór dokumentów. red. M. Flemminga, MON, Warszawa 1978.
-Prawo ochrony zabytków, pod red. K. Zeidlera, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
- Prawna ochrona dóbr kultury, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009.
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student zna podstawowe normy prawne odnoszące się do
ochrony środowiska i dóbr kultury w konflikcie zbrojnym.
Student rozumie potrzebę ograniczenia oddziaływania
konfliktów zbrojnych na niektore dobra, w tym dobra kultury
i środowisko naturalne. Student dostrzega zagrożenia
jakiedla środowiska i dóbr kultury niesie za sobą
 prowadzenie konfliktów zbrojnych.

Wiedza

Student orientuje się w katalogu źródeł prawa mających zagwarantować ochronę
środowiska i dóbr kultury w ramach konfliktów zbrojnych

Umiejętności

Student potrafi wskazać granice działań podejmowanych w ramach konfliktów
zbrojnych w odniesieniu do środowiska i dóbr kultury. Student rozpoznaje
organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną dóbr kultury i środowiska
naturalnego, które moga odgrywac rolę przy ochronie tych dóbr w konfliktach
zbrojnych. 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student jest przekonany o konieczności ochrony dóbr kultury i środowiska
naturalnego podczas prowadzenia konfliktow zbrojnych. 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3323/kamil_zeidler
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