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Wykłady planarne: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
09.00   Religia a nauka. Konflikt czy harmonia? 

– dr hab. Piotr Gutowski, prof. KUL
15.00   Etyczny wymiar nauki 

– dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

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

10.00
 Alfa, delta, pi-to już znasz, a co z resztą?   
– mgr Dorota Marciuk  – 618
Człowiek – największa wartość. O ochronie danych osobowych  

w Internecie – mgr Paweł Potakowski  – 603
Klucz do sukcesu uczenia się  – mgr Jolanta Mazur  – 613
Logika praktyczna. Ćwiczenia z krytycznego myślenia 

 – mgr Michał Leśniak  – 611
Odpowiednie dać rzeczy słowo – wokół warsztatu leksykografa  
– dr Marzena Krupa, mgr Piotr Królikowski  – 605
Osobowość pograniczna, czyli skąd to ciągłe poczucie osamotnienia,  

przeplatane chęcią sięgania po… 
– dr Elżbieta Januszewska, dr Andrzej Januszewski  – 608
Wyspy Kategorii, czyli dokąd prowadzi nas język?  

– mgr Urszula Kmita –  627
    Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 
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Alfa, delta, pi-to już znasz, a co z resztą?  – mgr Dorota Marciuk – 618
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  – 605
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Osobowość pograniczna, czyli skąd to ciągłe poczucie osamotnienia,  

przeplatane chęcią sięgania po… – dr Elżbieta Januszewska, 
dr Andrzej Januszewski – 608
Wyspy Kategorii, czyli dokąd prowadzi nas język?  

– mgr Urszula Kmita  – 627
    Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 

16.00
Czy haker może wypowiedzieć wojnę?  

– mgr Paweł Potakowski  – 603
Jaka praca jest najlepsza dla Ciebie?  – mgr Małgorzata Dorota  – 611
Kłamstwa naszego mózgu. Czy naprawdę powinniśmy mu ufać?  

– mgr Anna Dutkowska  – 613
Najstarsze ślady życia na Ziemi  – dr Andrzej Zykubek  – 605
Przekonaj się, czy dobrze znasz język polski! Test z poprawności  

językowej – dr Agnieszka Karolczuk  – 608
Przyjazny algorytm, czyli jak trafnie podjąć decyzję?  

– mgr Urszula Kmita  – 627
Twórczość – czy można ją rozwijać i trenować?  – mgr Sylwia 
Gwiazdowska  – 618
Wycieczka po KUL – DIiPU  – muzeum 
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