Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

25 kwietnia 2019 roku Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego Pani Anna Karasińska podpisała porozumienie partnerskie z
Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, który w imieniu władz uczelni
reprezentował Pan Tomasza Szeląg, doktora nauk prawnych, adiunkta w Katedrze
Prawa Publicznego. Towarzyszyły mu studentki Instytutu Prawa, które jednocześnie
reprezentowały władze Samorządu Studenckiego, Koła Naukowego Follow UP oraz
redakcję Sprężynki, Pisma studentów IPAE.
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie podejmuje partnerską współpracę ze szkołami średnimi przy realizacji
projektów edukacyjnych i dydaktycznych na rzecz społeczności uczniowskiej i grona
pedagogicznego oraz środowiska akademickiego. Dla uczniów organizowane są
m.in. konkursy, warsztaty, wykłady i spotkania ze studentami. Z kolei grono
pedagogiczne szkół zapraszane jest na seminaria naukowe, jak też wykłady z zakresu
dyscyplin naukowych: prawo, nauki o polityce i administracji, i ekonomia.
Działania naszej szkoły zostaną doprecyzowane w oparciu o zakres nauczania
przedmiotów humanistycznych, co stanowić będzie korelację z podstawami
programowymi nauczanych przedmiotów. Opieką partnerską zostaną objęte klasy o
profilu humanistycznym oraz wojskowym (tutaj liczymy na współpracę przede
wszystkim z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Politologii).
W ramach wizyty naszych gości uczniowie mięli okazję wysłuchać wykładu
naukowego Pana dr Tomasza Szeląga na temat prawa rzymskiego, poszerzonego o
zakres tematyczny podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. Wykładowca
przedstawił naszym uczniom zasady studiowania w Instytucie Prawa, podzielił się
refleksją na temat kursów, które są wyzwaniem dla studentów prawa, wspomniał o
nauczanych przez siebie kursach; z prawa rzymskiego, wstępu do prawoznawstwa
historii ustroju i prawa na ziemiach polskich. W dalszej części spotkania studenci
przedstawili ofertę Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii, pokazali inicjatywy, w
których uczestniczy ich Instytut, podzielili się swoją wiedzą na temat wsparcia
materialnego dla studentów, przedstawili zagadnienie stypendiów naukowych,
działalności Koła Naukowego Follow UP, Redakcji Czasopisma Sprężynka (otrzymaliśmy

także ostatnie wydanie publikacji). Po zakończonej prelekcji zainteresowani uczniowie
dopytywali o charakter studiów, niezbędne przedmioty maturalne uwzględnianie w
procedurze naboru oraz inne nurtujące ich kwestie.
Oczekujemy na interesujące przedsięwzięcia, których zaczątek już mięliśmy
podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 19 marca bieżącego roku.

