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Formularz zgłoszeniowy 

jest dostępny pod adresem: 

w zakładce Aktualności

21-23
maj 2012 r. 
sala CI-300

sala C-101

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum 

Lublin, ul. Spokojna 1

Collegium Jana Pawła II

Lublin, Al. Racławickie 14

Wykłady profesorów wizytujących:

Prof. Bernhard Callebaut
profesor Universitario Sophia, Włochy

w strategicznej transformaTowards
Groundbreaking Change of 
the Environment for Human 
Sustainable Development
Prof. B. Callebaut jest specjalistą w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracownik 
wielu międzynarodowych instytucji, m.in. NGO United Nations Economic and Social Council “New Humanity”, UE Commission for 
Human Rights, Sapientia Szerzetesi Hittudomány, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Urbe, Interdiocesan Pastoral Coun-
cil of the Church in Flanders, The National Catholic Commission for the Relations with the Jews oraz Globalization and Sustainable 
Development Working Group.

Autor ponad 100 publikacji, w tym m.in. z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, globalizacji, strategicznych 
zmian w gospodarce światowej, ochrony praw człowieka. 

Członek wielu międzynarodowych organizacji i komitetów, m.in. The Scientific Committee of Economic and Civil Life, The Political 
Movement for Unity (Italy) «Autorità, potere, sovranità: le domande della democrazia» oraz International Group Grottaferrata. 

21 maja
11.00-11.45 Religion, culture, economy and society today – introductory remarks (1 h)

11.45-13.15  Towards environmental change: Is there today an opportunity for contemporary theological thinking 

to incept socially responsible approach in the disciplines directly influencing our sustainable social 

and economic lifes? (2 h) 

13:15-14:45   The task of a University in contemporary cultural and economic background: rethinking the 

relationship between wisdom, science and academic living together (2 h)

22 maja
11.00-12.30 Innovation Economy and Sustainable Development (2 h)

12.30-14.00   Global Economy, Sustainable Environmental Change and Charism: holy poverty or holy enrichment? 

A case study in socially responsible approach in innovation economy (2 h)

14:00-14:45    Globalization and Post-secularism. Some reflections on the relationship between religion and the 

contemporary international political scene (1 h)

23 maja
11.00-12.30 Truth as a communitarian quest. Reflections on authority, politics and brotherhood (2 h)

12.30-14.45  Towards a socially responsible Europe – new paradigms in sociology and the presence of new 

concepts (3 h)

Wykłady będą prowadzone 
w języku angielskim 

Adresaci: uczestnicy Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Odpowiedzialność społeczna 

w innowacyjnej gospodarce”, studenci kierunku naukoznawstwo, studenci kierunku europeistyka  w języku angielskim 

i inni.


