Światowy Zjazd Absolwentów KUL
- program spotkao wydziałowych
(sobota 9 czerwca 2018 r.)
Wydział Nauk Społecznych KUL
godz. 11.00 Spotkanie Absolwentów z władzami oraz pracownikami Wydziału Nauk Społecznych
(Centrum Transferu Wiedzy KUL, III piętro, sala CTW-408)
godz. 11.30-14.00 Spotkania w Instytutach


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-56),
godz. 12.00-13.30
- powitanie - Dyrektor Instytutu
- prezentacje multimedialne o historii KUL i Instytutu (prezentacja unikalnych materiałów video i
foto z prywatnych archiwów profesorów i studentów)
- wystąpienia profesorów i absolwentów
- prezentacja sukcesów absolwentów i kadry naukowej
- prezentacje i spotkanie z założycielami agend studenckich: gazety „Coś Nowego”, Agencji
Producenckiej „Passion TV”, Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa, Agencji „Terra”,
- panel dyskusyjny z udziałem absolwentów pod roboczym tytułem: Co dały mi studia na
dziennikarstwie?
- częśd artystyczna – niespodzianka
Inne wydarzenia towarzyszące:
- spotkania absolwentów w ramach swoich roczników z opiekunami
- wpisy do Księgi Pamiątkowej IDiKS
- kreatywna „fotobudka” dziennikarska
- galerie tematyczne dotyczące m.in. historii KUL i IDiKS, śp. prof. Leona Dyczewskiego,
najlepszych studentów IDiKS odznaczonych pierścieniem KUL, prezentacje nagradzanych na
konkursach prac studenckich i reportaży, prezentacja wydawnictw i publikacji kadry naukowej
- (zależnie od pogody) wspólny grill-poczęstunek dla uczestników Zjazdu przed budynkiem
Instytutu.



Instytut Psychologii (Centrum Transferu Wiedzy, III piętro, sala CTW-408), godz. 11.30
godz. 11.30
- powitanie Absolwentów przez Dyrektora Instytutu Psychologii KUL prof. Piotra Francuza oraz
prezentacja aktualnych dokonao Instytutu Psychologii
- wystąpienie Przewodniczącej Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL Moniki Krupy
prezentującej aktualne działania różnych sekcji kół naukowych skupionych przy Instytucie
Psychologii
godz. 12.00„Przeżyjmy to jeszcze raz…” czyli przyspieszony kurs historii Instytutu Psychologii KUL
(prezentacja autorstwa dr Tomasza Korulczyka)
godz. 12.15 Wykład Absolwenta
godz. 13.00 Koncert Muzyczny (Kinga Gutmaoska, Lena Smolarek, Anna Kochaoczyk, ks.
Przemysław Król) zakooczony odśpiewaniem Hymnu Psychologów pod dyrekcją prof. Zbigniewa
Zaleskiego
godz. 13.20 Wspominki Absolwentów - prowadzenie prof. Zbigniew Zaleski
godz. 13.50 Fotografia dla potomnych – wspólne zdjęcie



Instytut Socjologii (Kolegium Jana Pawła II, sala C-618), godz.11.30
godz. 11.30 – 12.45
- prezentacja dorobku naukowego oraz najważniejszych osiągnięd Instytutu Socjologii w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat;
- specjalne wystąpienia Profesorów-Emerytów, prezentujące z perspektywy czasu tendencje
rozwoju poszczególnych subdyscyplin socjologicznych uprawianych w KUL wraz z dyskusją
w formie panelu
godz. 12.45
- przerwa kawowa
- zwiedzanie wystawy fotografii prezentującej historię i dorobek publikacyjny pracowników
Instytutu
godz. 13.00 – 14.00
- wspomnienia z czasów studiów w Instytucie, nieformalne wystąpienia Absolwentów i
Wykładowców



Instytut Ekonomii i Zarządzania (Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114)
godz. 11.30
- uroczyste powitanie Absolwentów przez Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL prof.
Mariana Żukowskiego
godz. 12.00
- prezentacja multimedialna na temat Instytutu Ekonomii i Zarządzania (geneza i stan obecny) przygotowana przez dr Mirosław Urbanek, dr inż. Maria Paździor z wykorzystaniem materiałów
Koła Naukowego Zarządzania i dr Annę Pilarczyk (prezentacja podzielona na dekady).
godz.12.30
- dyskusja Absolwentów i Wykładowców „Żywe wspomnienie": Jakie wrażenia towarzyszyły
studentom wchodzącym w mury uczelni
- wspomnienia wykładowców „Początki sekcji Ekonomii na WNS”
godz. 13.15
- ,,Ścieżka sukcesu” - Co dało mi studiowanie na KUL i jaka jest moja kariera (wspomnienia
absolwenta (lub kilku) i jego kariera zawodowa
godz. 13.50
- wspólne zdjęcie



Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Gmach Główny, parter, sala GG-47,
tzw. stara aula), godz. 11.30
- spotkanie uczestników z władzami INPISM
- spotkanie pracowników z absolwentami – opiekunów poszczególnych lat, promotorów z
seminarzystami
- Uniwersytet życia czy Alma Mater? – osiągnięcia naszych absolwentów, na ile nasza uczelnia
przygotowała absolwentów do życia i do rynku pracy – panel z udziałem kilku absolwentów
- wykład otwarty nt. wyzwao współczesności w zakresie bezpieczeostwa międzynarodowego)
- wspólne zdjęcie


Instytut Pedagogiki (Kolegium Jana Pawła II, sala C-101), godz. 11.30
godz.11.30
- powitanie gości przez ks. Dyrektora prof. dr. hab. Mariana Nowaka
- Instytut Pedagogiki w przestrzeni historii dawnej i współczesnej – dr. hab Ryszard Skrzyniarz,
prof. KUL; dr hab. W. Partyka
- prezentacja Katedr – Kierownicy
godz. 12.45-13.00
- przerwa kawowa

godz. 13.00
- Instytut Pedagogiki we wspomnieniach byłych pracowników
godz.13.25-13.50
- otwarty mikrofon dla Absolwentów
godz. 13.50
- podsumowanie i zakooczenie /po obiedzie wyjście na cmentarz - złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy na grobach zmarłych profesorów/

