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U N I W E R S Y T E T 
O T W A R T Y 

d l a  w s z y s t k i c h : 
od… 6 do… 106 lat

UNIWERSYTET OTWARTY
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445 4290 
www.open.kul.pl • uo@kul.pl

Uniwersytet Otwarty KUL 
istnieje po to, aby:

�  dać szansę wszystkim – bez względu na wiek, 

wykształcenie i miejsce zamieszkania – na 

zdobywanie i pogłębianie wiedzy na wysokim, 

uniwersyteckim poziomie;

�  umożliwiać wykraczanie poza standardowe 

ramy edukacji formalnej;

�  być dla wszystkich miejscem odkrywania 

i rozwijania zainteresowań oraz pasji 

w bezpośrednim kontakcie z ludźmi nauki.

Uniwersytet Otwarty KUL oferuje:
�  zajęcia dla grup szkolnych;

�  zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

�  pakiety rodzinne;

�  kursy dla dorosłych;

�  konferencje i warsztaty organizowane za 

granicą;

�  programy przyjazdowe dla osób z zagranicy.

Oprócz uczestnictwa w zajęciach programowych 

istnieje możliwość skonstruowania własnych, 

wymarzonych zajęć uniwersyteckich. Służy temu 

formuła Umów się na wykład!

Pełna oferta, informacje

i zapisy na 

www.open.kul.pl.



Zajęcia dla grup uczniów ze szkół podstawowych �
W piątki zapraszamy na zajęcia grupy szkolne. W godz. 9.00-
11.45 proponujemy Państwu interesujące wykłady prowa-
dzone przez prawdziwych pasjonatów wiedzy. Tematyka 
zajęć jest bardzo różnorodna – od nauk przyrodniczych po 
humanistyczne; od podróży przez wszechświat po rekon-
strukcje historyczne. Te uniwersyteckie spotkania są wielką 
szansą na przyjrzenie się światu z różnych stron; są znako-
mitym narzędziem do odkrywania i rozwijania pasji oraz za-
interesowań. Dbając o to, aby zajęcia były jak najlepiej do-
stosowane do wieku Słuchaczy, przygotowaliśmy dwa bloki 
wykładowe: dla klas 0-3 i 4-6.

Zajęcia dla grup uczniów  �
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną zapraszamy 
w piątki w godz. 9.00-10.45. Dla Nich, jako już nieco bardziej 
doświadczonych słuchaczy i zdobywców wiedzy, proponuje-
my zajęcia warsztatowe, które zostały zaplanowane tak, aby 
podawana podczas nich wiedza była prawdziwie użyteczna 
i łatwo przyswajalna. Tematyka zajęć dotyczy komunikacji 
interpersonalnej, rozwoju osobistego, planowania czasu 
i kariery oraz technik uczenia się i zapamiętywania. 

Zajęcia dla dzieci �
W soboty zapraszamy dzieci na 3-godzinne warsztaty (3 x 45 
minut). Od 9.30 do 12.15 nasi Młodzi Żacy, pod okiem osób 
zafascynowanych wiedzą i jej upowszechnianiem, przeżyją 
niesamowite przygody zainspirowane badaniami naukowy-
mi. Wszystkie sobotnie spotkania są prowadzone metodą 
warsztatową i odbywają się w niewielkich grupach, co umoż-
liwia aktywność i zaangażowanie Uczestników, oraz ich bez-
pośredni kontakt z prowadzącym, a także ze współuczest-
nikami zajęć. Jest to wielka szansa nie tylko na usłyszenie 
i zobaczenie naukowych ciekawostek, ale też na rozmowę 
o nich z pracownikami Uniwersytetu, jak i z rówieśnikami; 
jest to szansa na rozbudzanie i pogłębianie różnych zainte-
resowań. Zajęcia odbywają się w dwu grupach wiekowych: 
6-11 lat i 12+.

Zajęcia dla dorosłych �
W soboty, w godz. 9.30-12.15 zapraszamy dorosłych (16+) 
na zajęcia, które niewątpliwie mają szansę stać się interesu-
jącym i potrzebnym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy. 
Tematyka spotkań oscyluje wokół zagadnień dotyczących 
prawa w życiu codziennym, komunikacji, zdrowia i wycho-
wania dzieci. Uniwersyteckie spotkania nie ograniczają się 
tylko do przekazania wiedzy, ale są też szansą na dyskusje 

ze specjalistami oraz z innymi uczestnikami zajęć. W ramach 
pakietu rodzinnego zajęcia dla dorosłych są bezpłatne.

Pakiet rodzinny �
Znakomitą propozycją na miłe spędzenie sobotniego przed-
południa jest skorzystanie z pakietu rodzinnego. Formuła ta 
oznacza, że podczas, gdy dzieci uczestniczą w przeznaczo-
nych dla nich warsztatach, dorośli opiekunowie (np. rodzice, 
dziadkowie czy starsze rodzeństwo) korzystają z zajęć odby-
wających się równolegle. Warsztaty i wykłady są tak skorelo-
wane, a sale tak niedaleko od siebie, że podczas przerw dzie-
ci i opiekunowie mogą się spotykać. Dla opiekunów zajęcia 
są bezpłatne – w cenie warsztatów dzieci.

Kursy dla dorosłych �
Szczególną grupą zajęć dla dorosłych są kursy. Odbywają 
się one w dni powszednie, w godz. 16.00-20.00. Stanowią 
okazję do pogłębienia wiedzy oraz rozwijania hobby, a tak-
że poszukiwania nowych pasji. Kursy są przeznaczone dla 
wszystkich osób dorosłych – od 16 do… 106 roku życia.

Kursy językowo-kulturowe �
Podczas zajęć Słuchacze nie tylko pogłębiają znajomość języ-
ka obcego, lub uczą się go od podstaw, ale także zdobywają 
wiedzę na temat kultury kraju (regionu), w którym dany ję-
zyk jest (był) wykorzystywany. Np. ucząc się języka angiel-
skiego zdobywają wiedzę o Wielkiej Brytanii i USA, korzysta-
jąc z lekcji języka łacińskiego poznają tajemnice starożytne-
go Rzymu, zaś uczestnicząc w zajęciach języka francuskiego 
poznają prawdziwy klimat Francji. Dla osób z zaawansowa-
ną znajomością języka kursy te są okazją do konwersacji na 
tematy związane z danym obszarem językowym.

Kurs Wyższej Kultury Religijnej �
Zgodnie z nazwą, kurs ten jest przeznaczony dla osób dba-
jących o to, aby ich kultura religijna była naprawdę wysoka. 
Ten rozłożony na 2 lata 240-godzinny kurs jest bezpośrednią 
kontynuacją powołanego w 1938 roku na KUL Instytutu Wyż-
szej Kultury Religijnej. Poprzez cykl wykładów oraz spotkań 
z teologami Słuchacze pogłębiają i weryfi kują swoją wiedzę 
religijną, a także umacniają własną tożsamość katolicką. 
Podczas zajęć, oprócz kwes	 i doktrynalnych, omawiane jest 
także spojrzenie Kościoła na liczne współczesne problemy, 
np. społeczne czy  bioetyczne. KWKR to również prawdziwa 
wspólnota ludzi myślących podobnie i kierujących się w ży-
ciu takimi samymi wartościami.

W ofercie Uniwersytetu Otwartego KUL znajdziecie Państwo m.in.:


