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Wysłuchanie wykładów, egzamin łącznie z przedmiotem
"Europejskie krajobrazy kulturowe i ich ochrona".
Lecture participation, exam jointly with the course "European
cultural landscapes and their protection".
Zajęcia obejmują systematyczną prezentację głównych aktów
prawnych regulujących zasady i praktykę ochrony i zarządzania
dziedzictwem archeologicznym. W osobnych blokach
tematycznych omówione są regulacje w tym zakresie
sformułowane przez agendy Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Polski. Omawiany jest
też porządek prawny i praktyka w tym zakresie w wybranych
krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Polsce.
This course aims to systematically discuss major legal
documents defining rules and practice of protection and
management of archaeological heritage. In subsequent thematic
blocks, various legal documents, issued by the United Nations,
European and Poland, are presented. Furthermore, legal
framework and practice in this domain are systematically
scrutinized in selected European countries, with special focus
on the situation in Poland.

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

Recommended reading:

Student 1) uzyskuje wiedzę w zakresie porządku prawnego
regulującego zasady i praktykę ochrony i zarządzania
dziedzictwem archeologicznym w Polsce i Europie w
perspektywie historycznej oraz uwarunkowania polityczne,
społeczne i gospodarcze zmieniających się ram prawnych w
tym zakresie;
2) rozumie okoliczności formułowania doktryn
konserwatorskich w różnych okresach po II wojnie światowej,
w szczególności w warunkach zmieniającej się sytuacji
geopolitycznej na świecie, w Europie i w Polsce;
3) opanowuje umiejętności analizy aktów prawnych różnego
rodzaju, w szczególności określania relacji pomiędzy
konwencjami międzynarodowymi a ustawodawstwem
krajowym a także związków pomiędzy uregulowaniami
ustawowymi i przepisami wykonawczymi a strukturą
organizacyjną w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem
kulturowym; opanowuje także umiejętności połączenia wpływu
tradycji intelektualnych i kulturowych w poszczególnych
krajach europejskich na rozumienie doktryny konserwatorskiej.
Student: 1) will gain the basic knowledge of: legal system
defining rules and practice in the domain of protection and
management of archaeological heritage in Poland and Europe in
a historical perspective as well as political, social, and economic
context of changes in these regulations;
2) will gain the understanding of: circumstances of formulating
legal doctrines in different periods following the end of the
WWII, in particular in changing geopolitical situations in the
world, Europe, and Poland;
3) will gain the skills necessary to: analyze legal acts of
different kind, in particular establish relationships between
international conventions and national legislations, legal acts
and secondary legislation as well as conceptualize relations
between intellectual and cultural trajectories of development in
subsequent countries and understanding of conservation
doctrine by them.
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