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Lider projektu: ks. Paweł Surowiec
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WYKŁADY OTWARTE
– KS. PROF. DR HAB. STANISŁAW RABIEJ –
Prelegent:
ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
orcid: 0000-0003-3677-2128
Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Teologicznych
Miejsce:
Online – MS Teams – publiczny dostęp do wydarzenia także dla uczestników spoza KUL
NAZWA ZESPOŁU na Teams:
Wykłady Otwarte na KUL: Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
KOD DOSTĘPU DO ZESPOŁU (Użyć tylko jeżeli się nie wyświetla w Zespołach)
(Teams --> Zespoły --> Dołącz do zespołu --> Wpisz kod)
v2eg76q
KRÓTKI LINK do wideokonferencji na Teams (wersja przeglądarkowa)
bityl.pl/ZV6kA
Terminarz:
poniedziałki od 15:30 do 17:00
(chyba, że określono inaczej przy konkretnej dacie)
Tematyka i harmonogram wystąpień:
Część I: Kryzys migracyjny we współczesnej Europie
[1] 21/03 – Kryzys migracyjny we współczesnej Europie - wprowadzenie
[2] 28/03 – Znamiona kryzysu migracyjnego
[3+4] 04/04 (15:30-18:30)
– Szlaki migracyjne;
– Kraje pochodzenia uchodźców
[5] 11/04 – Recepcja w krajach UE
[6] 25/04 – Regulacje prawne
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[7+8] 09/05 (15:30-18:30)
– Europa – „Kryształowy pałac”
– „Kozioł ofiarny” – perspektywa geopolityczna
Część II: Współczesne kierunki w eklezjologii
[9] 16/05 – Eklezjologia w świetle tekstów biblijnych
[10] 23/05 – Eklezjologia „postbiblijna”
[11] 30/05 – „Dopełniająca się wspólnota Kościołów”
[12] 06/06 – Ekumeniczna troska o jedność
[13] 13/06 – „Kościoły siostrzane”
[14+15] 20/06 (15:30-18:30)
– W nurcie społecznego zaangażowania
– W odpowiedzi na „postnowoczesność”
Informacje o prelegencie:
Ksiądz Profesor doktoryzował się na KUL, habilitację uzyskał na UKSW, odbył stypendia
zagraniczne w Oksfordzie, na Sorbonie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Jerozolimie.
Tytuł profesora belwederskiego otrzymał w 2004 roku. Ks. prof. S. Rabiej był w latach
2001-2005 profesorem wizytującym Uniwersytetu Karola w Pradze, obecnie jest
związany z dwoma uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział „Artes Liberales”)
oraz Uniwersytetem Opolskim (Instytut Nauk Teologicznych).
Ważne informacje dla uczestników:
 Udział w projekcie realizuje punkt programu Szkoły Doktorskiej KUL
(K4b.2 trzon) „Zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących”
 Zajęcia prowadzone przez prelegenta mają charakter wykładowokonwersatoryjny, dlatego uczestnik może zostać poproszony przez prelegenta
o przygotowanie niektórych materiałów jako aktywizujących wszystkich
uczestników do dyskusji
 Adresatami projektu są doktoranci KUL oraz wszyscy zainteresowani poruszaną
tematyką, ponieważ dostęp do zajęć ma charakter otwarty a link do zajęć będzie
publicznie dostępny
 Zajęcia są realizacją misyjnej dewizy KUL „Deo et Patriae” przez poruszanie
tematyki antropologicznej i kulturowej w odniesieniu do aktualnych problemów
filozoficznych, teologicznych i społecznych
 Możliwy jest udział uczestnika we wszystkich zajęciach, w ich części
albo w tylko pojedynczo wybranych przez uczestnika zajęciach, o czym
informowany jest każdorazowo lider projektu wyłącznie drogą mailową na adres
pawel.surowiec@kul.pl z uzyskaniem potwierdzenia w wiadomości zwrotnej
 Zaświadczenie o udziale jest wydawane na żądanie uczestnika po zakończeniu
części zajęć, w której uczestniczył

wersja z dn. 18.03.2022
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Czas trwania każdego wystąpienia przewidziano na 2 godziny wykładowe –
ewentualne różnice czasowe będą zaznaczone przy konkretnych zajęciach
Terminarz spotkań może ulec zmianie jedynie w wyjątkowych okolicznościach
niezależnych od lidera projektu ani prelegenta
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