INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL 2014

PROGRAM
WEWNĘTRZNEJ KONFERENCJI INSTYTUTU PEDAGOGIKI
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL Jana Pawła II
04-05-06 lipca 2014 r.
– KAZIMIERZ DOLNY n/Wisłą

WIEDZA PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE W INSTYTUCIE
PEDAGOGIKI KUL
na temat:

w piątek – 04 lipca 2014 r.
godz. 15.00-17.00 – przyjazd i zakwaterowanie
godz. 17.00 – 18.30 – I sesja – Rozpoczęcie obrad i słowo wprowadzające ks. prof.
dr hab. Marian Nowak na temat:
1/ Specyfika metodologii badań pedagogiki w relacjach do innych dyscyplin wiedzy;
2/ Specyfika pracy naukowo-dydaktycznej Instytutu Pedagogiki KUL w świetle wyników z
badań naukowych, sprawozdania „rektorskiego” oraz „Badania Losów Absolwentów KUL
w rok od zakończenia studiów – rocznik 2012”
– Dyskusja
godz. 18.30 – kolacja i czas wolny na spacery i dyskusje – ew. program filmowy

w sobotę – 05 lipca 2014 r.
godz. 7.30 – Msza św. w kaplicy Sióstr Betanek
godz. 8.30 - śniadanie
godz. 9.00 – 11.00 – II sesja – referaty wprowadzające:
1) O. Prof. dr hab. Roman JUSIAK – Waloryzacja pedagogiki realistycznej
(metodologia badań w pedagogice realistycznej)
2) Ks. Prof. dr hab. Adam MAJ, Badania instytucji edukacji katolickiej
- Dyskusja
Godz. 11.00-11.30 – Przerwa kawowa

Godz. 11.30 – 13.00 – III sesja – nt. „Namysł nad tworzoną w Instytucie Pedagogiki
KUL wiedzą pedagogiczną”
– referat wprowadzający – Prof. dr hab. Danuta OPOZDA - Wiedza w pedagogice czy
pedagogika wiedzy?
– Dyskusja
Godz. 13.00 – obiad
Po obiedzie do godz. 16.00 – czas wolny i atrakcje turystyczno-spacerowe
Kazimierza Dolnego
godz. 16.30 – 18.30 – IV sesja – ks. prof. dr hab. Marian Nowak, prezentacja:
warunków uzyskiwania uprawnień habilitacyjnych, „nowych” przewodów doktorskich,
postępowania o nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora – o trybie
zgłaszania wniosków, kryteriach oceny osiągnięć, o ankiecie oceny kandydata do tytułu
profesora itd…
godz. 18.30 – kolacja i czas wolny na spacery i dyskusje

w niedzielę – 06 lipca 2014 r.
godz. 7.30 Msza św. niedzielna w kaplicy Sióstr
godz. 8.30 – śniadanie
godz. 9.00 – 11.00 – V sesja – Prezentacja – przez poszczególnych Członków
Zespołu: efektów pracy Zespołu ds. uzyskania uprawnień akademickich w Instytucie
Pedagogiki w postaci Wniosku Instytutu
Dyskusja
Godz. 11.00-11.30 – Przerwa kawowa
godz. 11.30 – 13.00 – VI sesja: Punkty mocne i słabe w pracy Instytutu Pedagogiki
I-sza część „Ogólna” /ok. 1 godz./: Ewaluacja pracy naukowo-dydaktycznej jako
podstawy spełnienia warunków uprawnień akademickich Instytutu Pedagogiki
II-ga część „Katedralna” /ok. 30 min/ kontynuacja ewaluacji w poszczególnych
Katedrach lub zespołach Katedr: w poszukiwaniu specyfiki, standardów
naukowości i możliwości współpracy w ramach katedr
Dyskusja podsumowująca – Ku spójnej filozofii kształcenia i badań w Instytucie
Pedagogiki KUL /ok. 30 minut/
Godz. 13.00 – obiad i zakończenie Konferencji.

