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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo ochrony dziedzictwa kultury

Kod ECTS

10.0.0630
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
15 h wykładu - 0,5 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-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny

Na oceny cząstkowe składają się:
- obecność na wykładach
- aktywność w części konwersatoryjnej wykładu
- udział w wykładach w muzeum
- fakultatywnie praca pisemna - artykuł (przy braku innych podstaw do zaliczenia)

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 wykładu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury
Treści programowe

1. Przedmiot ochrony: dziedzictwo kultury - dobro kultury - zabytek. Inne pojęcia prawa ochrony dziedzictwa kultury. Podmioty zajmujące się ochroną
2. Ochrona w prawie krajowym - prawo administracyjne
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3. Ochrona w prawie krajowym - prawo karne
4. Ochrona w prawie europejskim
5. Ochrona w prawie międzynarodowym publicznym
6. Zagadnienia szczegółowe - prawo muzeów
7. Zagadnienia szczegółowe - prawo archeologiczne
8. Zagadnienia szczegółowe - rynek sztuki
9. Zagadnienia szczegółowe - problematyka rewindykacji
10. Podsumowanie, czyli czy istnieje system ochrony?

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007
Leksykon prawa ochrony zabytków, (red.) K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Zakamycze, Kraków 2001

Literatura uzupełniająca:

W. Kowalski, Nabycie dzieła sztuki od nieuprawnionego, Zakamycze, Kraków 2004
S. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław-Kraków 1958

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna podstawy prawne ochrony dziedzictwa kultury w Polsce (prawo
krajowe), a także w Europie (prawo europejskie) i na świecie (prawo
międzynarodowe). Wie jak wygląda i jak działa system ochrony zabytków, ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów normatywnych

Umiejętności

Student umie odnaleźć potrzebne mu informacje w zakresie prawa ochrony
dziedzictwa kultury, poprawnie dokonać wykładni tych przepisów i tym samym wie,
jak winny być one stosowane w praktyce. Umie także ocenić stan faktyczny z
punktu widzenia zasad ochrony zabytków.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student poznając nową dziedzinę prawa uwrażliwia się zarazem na problematykę
konieczności ochrony dziedzictwa kultury, będącej istotnym składnikiem kultury
polskiej, europejskiej i światowej.

Kontakt

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

Prawo ochrony dziedzictwa kultury #10.0.0630 | ac874045f1f7c846cf51de70d2c6698e | Strona 2 z 2


