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ORIENTATION WEEK  
Sobota, 8 października 2016 r.                                                Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
  Al. Racławickie 14, Lublin, aula CTW-114 

Dzień pod hasłem „Polska w pigułce” rozpocznie się krótkim wstępem poświęconym komunikacji 
międzykulturowej i potrzebie/chęci poznawania innych kultur oraz zjawiskom towarzyszącym dłuższemu 
przebywaniu w otoczeniu innej kultury. Uczestnicy poznają ponadto najważniejsze fakty z historii Polski, 
zapoznają się z historią parlamentaryzmu, aktualną sytuacją i będą mieli możliwość porozmawiania 
z obcokrajowcami, którzy w Polsce spędzili część swojego życia. Zajęcia zostaną przeprowadzone w języku 
angielskim. W trakcie zajęć przewidziane są krótkie streszczenia prowadzone w języku polskim, jeśli 
będzie taka potrzeba. 

10.00 – 10.30 – wstęp –  Intercultural Communication. Challenges, Anna Tarnowska-Waszak 

10.30 – 11.30 – zajęcia – Poland. A History, dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL 

11.45 – 12.30 – zajęcia – An American in Poland. Changes and Opportunities , prof. Delaine Swenson 

12.30 – 13.15 – przerwa 

13.15 – 14.00 – zajęcia – Intercultural Communication. Opportunities, Anna Tarnowska-Waszak; 
Everything You Wish You Knew about Studying in Poland, Amanda Achtman 

14.15 – 15.00 – zajęcia – Poland Today, Tomasz Kostecki 

Niedziela, 9 października 2016 r. 

Dzień poświęcony warsztatom integracyjnym. W warsztatach udział wezmą głównie uczestnicy projektu, 
zostanie też zaproszona mała grupa polskich studentów. Warsztaty mają na celu uświadomienie 
uczestnikom różnic kulturowych, nauki komunikacji mimo istnienia tychże, poznania zagadnień 
związanych z komunikacją międzykulturową oraz integracji w grupie. 

11.00 – 12.30 – warsztaty integracyjne, Ewelina Bańka  

12.30 – 13.15 - przerwa 

13.15 – 15.00 – warsztaty 

15.15 – 16.00 – podsumowanie sesji 
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Poniedziałek, 10 października 2016 r. 

Dzień poświęcony na uświadomienie słuchaczom jakie są prawa i obowiązki migrantów w Polsce. 

14.00 – 18.30 – zajęcia, dr Tomasz Sieniow 

 

Wtorek, 11 października 2016 r. 

Uczestnicy wyruszają na spacer po mieście. W programie przewidziane będą: wizyty w urzędach (m.in. 
urząd wojewódzki, urząd miasta), spacer po mieście ze wskazaniem najbardziej interesujących miejsc, 
sprawdzenie umiejętności korzystania z miejskich środków transportu. 

12.00  – spotkanie i omówienie programu dnia 

12.30 – 16.15 – „Mapowanie miasta”, prowadzenie: Katarzyna Stępień 

Środa, 12 października 2016 r. 

Aktywności mające na celu przybliżenie studiowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: 
zapoznanie z historią Uniwersytetu, zwiedzanie, wizyta w bibliotece i jednostkach zajmujących się obsługą 
obcokrajowców, zapoznanie z aktualną ofertą Uniwersytetu dla studentów, spotkanie z przedstawicielami 
władz Uczelni.  

9.00 – 13.30 – prezentacje i zwiedzanie Uniwersytetu, prowadzenie: dr Jerzy Wójcik 

13.30  – rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w programie, podsumowanie „Orientation Week”. 

 

 

Po zakończeniu Orientation Week, 12 października 2016 r. od godz. 14.00  
zapraszamy do uczestniczenia w aktywnościach w ramach atrakcji 
„Międzynarodowego Dnia KUL”. W programie przewidziane są m. in.: 
spotkanie z władzami, wizyty gości specjalnych, program artystyczny, 
poczęstunek (dania regionalne kuchni polskiej). 

 


