Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW,
Na szczęście pandemia zelżała i możemy spotkać się w murach naszej Alma Mater. Bez
względu na zeszłoroczne przeciwności nasza działalność ma się bardzo dobrze. Ale to z Wami
może stać się jeszcze lepsza! Dlatego chcemy zaprosić Was do współpracy w ramach
Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris.
Działamy od kilku lat, ale na swoim koncie mamy już kilka ciekawych inicjatywy, które
wpływają na indywidualny rozwój naukowy naszych członków oraz na budowanie
fantastycznych relacji.
Kołem opiekuje się ks. dr Jan Dohnalik, adiunkt WPK UKSW i Kanclerz Kurii
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz ks. prof. ucz. dr hab. Marek Stokłosa, nasz
poprzedni Dziekan, a obecnie Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
W ramach Koła można angażować się w różne rodzaje aktywności: współorganizacja
konferencji wydziałowych oraz tych organizowanych przez naszą społeczność, w tym
możliwość wygłoszenia referatów i ich opublikowania w zbiorowych monografiach; udział
w wykładach otwartych (dotychczas mięliśmy okazję: poznać dokładniej tajniki pracy
adwokata kościelnego podczas wykładu bp. dr. hab. Artura Mizińskiego, Sekretarza
Generalnego Konferencji Episkopatu Polski; poznać zasady prawa małżeńskiego islamu dzięki
uprzejmości prof. ucz. dr. hab. Mirosława Sadowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego,
Sędziego Sądu Najwyższego; wgryźć się w zasady prawa rzymskiego w prawie kanonicznym
słuchając wykładu wygłoszonego przez ks. prof. dr. hab. Franciszka Longchamps de Berier
z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy wziąć udział w wykładzie
pt. Globalny Pakt Edukacyjny a prawo kanoniczne, wygłoszonym przez księdza prof. Janusza
Kowala SJ, profesora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie); organizacja
Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych; udział w wizytach
studyjnych i dodatkowych formach kształcenia; a co najistotniejsze nasz cykliczny wyjazd do
Rzymu i Stolicy Apostolskiej. Ufamy, że zaraz po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej
wspólnie wybierzemy się do Wiecznego Miasta. Te wyjazdy są niesamowite i niezwykle
inspirujące w poznawaniu tajników prawa kanonicznego.
Prawdopodobnie nikt na początkowym etapie studiów nie planuje prowadzić szerokiej
działalności naukowej. Nasze Koło, które jest idealnym miejscem do rozwijania naukowych
pasji, działając na rzecz studentów, może pochwalić się już czterema doktorantami w Szkole
Doktorskiej UKSW. Mamy nadzieję, że i Wy, dzięki naszej wspólnej działalności będziecie
kiedyś mogli pracować nad dysertacjami doktorskimi. A jeśli nie nauka, to świetne
towarzystwo jest Wam gwarantowane.

Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji i pozwaniem nowych ludzi,
zafascynowanych specyfiką prawa kanonicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą
dotychczasową
działalnością
na
Facebooku
Koła
(www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris) oraz na spotkanie z członkami Koła. Tylko
dzięki Waszym inicjatywom i udziale w naszej działalności możemy się rozwijać!

Spotkanie organizacyjne (Pizzowa integracja Koła Regula Iuris) z członkami
Zarządu Koła Naukowego Regula Iuris odbędzie się 27 października 2021 roku o godzinie
18:30 w pizzerii Pizza Hut „Gruba Kaśka” (obok metra Ratusz Arsenał). Osoby
zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wiadomość mailową z podaniem imienia
i nazwiska oraz roku studiów na adres regulaiuris@uksw.edu.pl lub odezwanie się do Macieja
Kiliszka (musimy wiedzieć jak dużo miejsca potrzebujemy).
Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1gZiGRXTJ
Serdecznie zapraszamy!
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