
UNIWERSYTET OTWARTY 
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

PONIEDZIAŁEK • 9 lipca 2012
Wykłady planarne: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

09.00  Jak żyć? – ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

15.00  Podróż do świata Lalki – dr hab. Jakub Malik, prof. KUL

Zajęcia w grupach Collegium Joannis Pauli II (VI p.)

10.00
 !Espanol con ritmo! czyli krótki muzyczny kurs wymowy języka  

hiszpańskiego – mgr Tomasz Niestorowicz  – 605

Człowiek – największa wartość. O ochronie danych osobowych  

w Internecie – mgr Paweł Potakowski  – 603

Polskie mity, symbole i znaki  – dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL  – 608

Przyjazny algorytm, czyli jak trafnie podjąć decyzję?  

– mgr Urszula Kmita  – 627

Romantycy i Kościół  – dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL  – 613

Szyfrowanie danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji  

– mgr Michał Dolecki  – 618

Warsztaty komunikacji w zakresie sztuki budowania szczęśliwych  

i trwałych relacji międzyludzkich (przyjaźń) 

– mgr Stanisława Konefał  – 611

Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 

11.00
!Espanol con ritmo! czyli krótki muzyczny kurs wymowy języka  

hiszpańskiego – mgr Tomasz Niestorowicz  – 605

Człowiek – największa wartość. O ochronie danych osobowych  

w Internecie – mgr Paweł Potakowski  – 603

Długość Plancka i czas Plancka, czyli o najmniejszych wymiarach  

i granicach ludzkiego poznania – ks. dr Jacek Golbiak  – 613

Polskie mity, symbole i znaki  – dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL  – 608

Przyjazny algorytm, czyli jak trafnie podjąć decyzję?  

– mgr Urszula Kmita  – 627

Szyfrowanie danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji – mgr  

Michał Dolecki  – 618

Warsztaty komunikacji w zakresie sztuki budowania szczęśliwych  

i trwałych relacji międzyludzkich (przyjaźń) 

– mgr Stanisława Konefał  – 611

Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 

16.00
Jaka praca jest najlepsza dla Ciebie?  – mgr Małgorzata Dorota  – 605

Kłamstwa naszego mózgu. Czy naprawdę powinniśmy mu ufać? 

 – mgr Anna Dutkowska  – 608

Logika praktyczna. Ćwiczenia z krytycznego myślenia  

– mgr Michał Leśniak  – 611

Najstarsze ślady życia na Ziemi  – dr Andrzej Zykubek  – 603

Przekonaj się, czy dobrze znasz język polski! Test z poprawności  

językowej – dr Agnieszka Karolczuk  – 613

Uważaj, co wrzucasz do sieci. Jak uniknąć wirtualnych  

niebezpieczeństw? – mgr Wanda Sadowska  – 618

Wyspy Kategorii, czyli dokąd prowadzi nas język?  

– mgr Urszula Kmita  – 627

Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 

17.00
Długość Plancka i czas Plancka, czyli o najmniejszych wymiarach  

i granicach ludzkiego poznania – ks. dr Jacek Golbiak  – 613

  Jaka praca jest najlepsza dla Ciebie? – mgr Małgorzata Dorota  – 605

Kłamstwa naszego mózgu. Czy naprawdę powinniśmy mu ufać? 

 – mgr Anna Dutkowska  – 608

Logika praktyczna. Ćwiczenia z krytycznego myślenia  

– mgr Michał Leśniak  – 611

Najstarsze ślady życia na Ziemi  – dr Andrzej Zykubek  – 603

Uważaj, co wrzucasz do sieci. Jak uniknąć wirtualnych  

niebezpieczeństw? – mgr Wanda Sadowska  – 618

Wyspy Kategorii, czyli dokąd prowadzi nas język?  

– mgr Urszula Kmita  – 627

Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 


