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Projekt „Najlepsze praktyki ” w strategicznej transformacji KUL współfi nansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Najlepsze praktyki” 

KUL 
w strategicznej transformacji

Celem projektu było podniesienie potencjału dydaktycznego KUL 

przez wdrożenie „najlepszych praktyk” w Obszarze Kluczowym 

dla wpływu uczelni na innowacyjną gospodarkę i rynek 

pracy. Projekt zakładał stworzenie nowej oferty dydaktycznej 

i wykształcenie wysoko wykwalifi kowanych specjalistów w 

zakresie odpowiedzialnego społecznie transferu innowacji, 

podniesienie jakości i atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz 

kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni. Zwiększenie mobilności 

młodej kadry dydaktycznej  i doktorantów KUL, dostosowanie 

programu kształcenia – w szczególności w zawodach o dużej 

odpowiedzialności społecznej – do wymogów gospodarki 

opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy. Wzmocnienie 

praktycznych elementów dydaktyki KUL w kształtowaniu postaw 

odpowiedzialności społecznej.



Program

10.00  Otwarcie konferencji, dr hab. Marcin Tkaczyk OFM Conv., prof. KUL, 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Przywitanie gości, dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL, 

koordynator merytoryczny projektu

SESJA I „Dobre praktyki w zarządzaniu uczelnią”
Otwarcie i moderowanie: dr Tomasz Sieniow

10.10   „Dobre praktyki w zakresie zarządzania uczelnią na przykładzie 

Mykolas Romeris University”, prof. Inga Žalėnienė, Prorektor ds. Badań i 

Współpracy Międzynarodowej, Mykolas Romeris University, Wilno

10.40     „Możliwości fi nansowania działalności uniwersytetu w ramach 

transformacji strategicznej z funduszy Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju”, Przedstawiciel NCBR

11.10 Dyskusja

11.40 Przerwa kawowa

SESJA II „Prezentacja rezultatów i dobrych praktyk z realizacji projektu 
„Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL”

Otwarcie i moderowanie: dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL

12.00   „Najlepsze praktyki w obszarze kształcenia uczestników studiów 

doktoranckich w Obszarze Kluczowym KUL”

 - dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL

 - ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

 - dr Rafał Wodzisz

12.30  „Doskonalenie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych z 

Obszaru Kluczowego KUL”

- prof. dr hab. Piotr Francuz

 - ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

 - dr hab. Agnieszka Lekka - Kowalik, prof. KUL

 - dr Lech Buczek

 - mgr Tomasz Flis, Studium Praktyczniej Nauki Języków Obcych KUL

13.20 „Najlepsze praktyki w obszarze kształcenia studentów”

 - dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 - dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 - Emil Wojtaluk

 - Iwona Urban

14.00   Prezentacja wyników ewaluacji projektu (dr Błażej Dyczewski) 

oraz dyskusja z udziałem członków Międzynarodowego Centrum 

Odpowiedzialności Społecznej oraz reprezentantów władz 

wydziałowych dotycząca możliwości wykorzystania rezultatów projektu  

po jego zakończeniu

14.40 Lunch

SESJA III Przykłady praktycznego zastosowania rozwiązań 
wypracowanych podczas realizacji projektu „Najlepsze praktyki” 

w strategicznej transformacji KUL
15.00  Panel poświęcony kształceniu osób z dysfunkcją słuchu

Konferencja odbędzie się

w dniu 1 grudnia 2015 r. 

w Collegium Norvidianum, 

przy Al. Racławickich 14, 20-950 Lublin, 

w CN - 208 (II piętro budynku).

Pragniemy serdecznie zaprosić 

do udziału w konferencji 

podsumowującej projekt

 „Najlepsze praktyki” w strategicznej 
transformacji KUL 

realizowany przez 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

oraz 

w dyskusji nad przyszłością Uniwersytetu. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji 

do dnia 25 listopada 2015 r. 

na tel. (81) 445-42-82 lub e-mail – np@kul.pl


