Program:

25-LECIE STUDIÓW DZIENNIKARSKICH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW
25 października 2017 r., Warszawa, ul. Dewajtis 5

8:30 =

Msza Święta koncelebrowana w intencji pracowników, studentów i
przyjaciół IEMiD. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (Pokamedulski)
przy UKSW, ul. Dewajtis 3

Sesja I: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach
10.00 =

Aula Jana Pawła II - otwarcie konferencji:
Dziekan WT ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
i dyrektor IEMiD prof. dr hab. Jerzy Olędzki

10:15 =

dr h.c. mult. Federico Lombardi SJ (prezes Fundacji Watykańskiej Joseph
Ratzinger – Benedykt XVI) – „Valori centrali nella comunicazione”.
(Podstawowe wartości w komunikowaniu – wystąpienie tłumaczone na jęz.
polski)

10:45 =

ks. prof. WSIiZ dr hab. Andrzej Adamski (UKSW/WSIiZ) – „Początki, ewolucja i
rozwój badań naukowych oraz kształcenia dziennikarskiego na Wydziale
Teologicznym UKSW w Warszawie (1992-2017)”
prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW) – „Nauczanie dziennikarstwa w Polsce w
kontekście teologii”.
prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS/PTKS) – „Teologia środków społecznego
przekazu a paradygmat nauk o mediach”
prof. dr hab. Teresa Sasińska Klas (UJ) – „Wyzwania teoretyczne w naukach o
mediach: casus teologii środków społecznego przekazu”.
prof. dr hab. Karol Klauza (KUL) - „Orientamenti Stolicy Apostolskiej z 1986 r.
wciąż aktualny fundament medioznawczy”.
ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż (UPJPII) – „Teologiczne inspiracje w
etyce mediów – 50 lat troski Kościoła o etyczność mediów”

12:30 =

dyskusja

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa
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Sesja II: Tożsamość studiów medioznawczych na Wydziale Teologicznym.
(Rozwój badań nad komunikowaniem i mediami. Główne orientacje,
obszary studiów i dokonania).
14:15- 14:45

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu:

„Teologia komunikacji i mediów” (prelegenci: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki, dr
Magdalena Butkiewicz, ks. dr Krzysztof Marcyński)
14:45- 15:15

Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów:

„Edukacja medialna i analizy wpływu mediów” (prelegenci: prof. UKSW dr hab. Piotr
Drzewiecki, dr Aleksandra Gralczyk, mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, mgr Mateusz Kot)
15:15- 15:45

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów:

„Funkcjonowanie etyki na studiach dziennikarskich” (prelegenci: dr Małgorzata Laskowska i
ks. dr Jarosław Sobkowiak)
15:45 – 16:00

przerwa kawowa

16:00 – 16:30

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej:

„Public relations i narzędzia promocji” (prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, dr Anna Miotk,
dr Kinga Cybulska, mgr Tomasz Knecht, prof. dr hab. Jerzy Olędzki)
16:30 – 17:00

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej:

„Badania internetu” (prelegenci: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch, dr Piotr Łuczuk, dr
Paweł Płatek, dr Marek Robak)

17:00 dyskusja panelowa (z udziałem autorów referatów z I części konferencji):
Czy istnieją aksjomaty teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach? –
prowadzący: prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów),
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas oraz prof. dr hab. Jerzy Olędzki.

ok. 18:00 = zamknięcie konferencji
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