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Paweł Lewandowski

ABSOLUTORIUM
WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO
I ADMINISTRACJI
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA II
LUBLIN, 29 CZERWCA 2015 ROKU

Dnia 29 czerwca 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL kończącym studia w roku akademickim 2014/2015.
Absolutorium rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kościele
akademickim KUL pod przewodnictwem ks. dra hab. Piotra Stanisza,
prof. KUL – dziekana WPPKiA KUL. W okolicznościowym kazaniu
prof. Stanisz przypomniał postacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła
oraz dzieło przez nich dokonane. Św. Paweł, człowiek wszechstronnie
wykształcony, zdobytą wiedzę owocnie wykorzystał w służbie Chrystusowi. Św. Piotr natomiast na pytanie Chrystusa skierowane do swoich
uczniów: „A wy za kogo mnie uważacie?”, odpowiedział: „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,15-16). Dziekan zachęcił Absolwentów, aby za wzór swojego postępowania brali Świętych Apostołów –
wiedzę i kompetencję, których synonimem jest św. Paweł, trwale łączyli
z cnotą sprawiedliwości, roztropności, męstwa i umiarkowania, tak bliskich św. Piotrowi. Zaapelował także, aby pracę zawodową Absolwenci
zawsze pojmowali w kategoriach służby Bogu i bliźniemu.
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Druga część Absolutorium odbyła się w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczął śpiew Gaude Mater Polonia.
Jako pierwszy przemówił prof. Stanisz. Podziękował Absolwentom i ich Rodzicom za wybór WPPKiA KUL jako miejsca studiów.
Pogratulował zdobytych dyplomów. Życzył, aby otworzyły one drzwi
do zawodowej satysfakcji. Przeprosił za sytuacje, gdyby któremuś z wykładowców nie udało się sprawiedliwie ocenić studenta. Dziekan prosił
także Absolwentów, aby swoją Alma Mater zawsze mieli we wdzięcznej
pamięci.
Następnie głos zabrał dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – prodziekan WPPKiA ds. nauki. Przypomniał, iż na Wydziale studenci mogą aplikować na następujące kierunki: administracja (studia stacjonarne
I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia), europeistyka (studia
stacjonarne I i II stopnia w języku polskim i angielskim), prawo (studia
stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie oraz doktoranckie),
prawo kanoniczne (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie oraz doktoranckie), a także prawo w biznesie (studia II stopnia
stacjonarne). Na WPPKiA prowadzonych jest również szereg studiów
podyplomowych oraz kursów dokształcających. Prof. Herbet zauważył,
że Wydział KUL jest chętnie wybierany – w 2014 r. na wszystkich kierunkach i trybach studiowało na nim 3.097 studentów. O aktywnej działalności naukowej podejmowanej na WPPKiA świadczą różne osiągnięcia, chociażby: 1) w 2014 r. na WPPKiA 18 osób doktoryzowało się,
15 zaś uzyskało stopień doktora habilitowanego; 2) spośród 185 absolwentów WPPKiA roku akademickiego 2013/2014, którzy podjęli starania o przyjęcie na aplikacje korporacyjne, egzaminy zdało 128 osób (co
stanowi 69,19% ogółu). Dzięki temu Wydział usytuował się na piątym
miejscu w rankingu uwzględniającym wyniki uzyskane na tych egzaminach przez absolwentów uczelni prowadzących studia prawnicze w Pol-
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sce. Prof. Herbet życzył Absolwentom, aby przeszli przez życie zawodowe w zgodzie z własnym sumieniem.
Następnie w imieniu opiekunów studentów wypowiedział się
dr Michał Domagała. Zauważył, że w czasie tej podniosłej uroczystości
niezwykle aktualne są słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg, ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7). Gratulując Absolwentom ukończenia studiów wyższych życzył, aby w życiu osobistym i zawodowym – na wzór św. Jana XXIII – nigdy nie tracili
dobrego humoru.
W imieniu Absolwentów głos zabrała mgr Joanna Szewczak.
W przemówieniu nawiązała do słów św. Jana Pawła II: „Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Częstochowa,
18.06.1983). Mgr Szewczak podziękowała wykładowcom i pracownikom WPPKiA za zaangażowanie, pomoc, cierpliwość i poświęcony Absolwentom czas w ciągu pięciu lat ich studiów. Ze słowami wdzięczności zwróciła się także do rodziców dziękując za systematyczne
wspieranie i dawanie poczucia bezpieczeństwa, tak ważne dla młodych
osób. Przedstawicielka Absolwentów prosiła koleżanki i kolegów, aby
przeżywana uroczystość nie była ostatnim wspólnym spotkaniem.
Ceremonię rozdania dyplomów ukończenia studiów poprzedziło
wręczenie nagród Absolwentom wyróżnionym za najwyższe średnie
ocen oraz szczególne osiągnięcia organizacyjne i społeczne na rzecz
WPPKiA. Nagrody otrzymało 51 Absolwentów (18 z administracji,
14 z europeistyki, 14 z prawa oraz 5 z prawa kanonicznego). Fundatorami nagród byli: Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Naukowe KUL, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Salwator,
Księgarnia internetowa Naukowa.pl oraz Wydawnictwo Od.Nowa.
Szczególne wyróżnienie spotkało mgr Natalię Grabias, która uzyskała
najwyższą średnią ocen. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
wszystkim Absolwentom zakończył śpiew Gaudeamus igitur.
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Absolutorium zamknął dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – pro-

dziekan WPPKiA KUL ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Gratulował Absolwentom zdobytej wiedzy i kompetencji oraz dobrego
przygotowania na potrzeby rynku pracy. Zachęcał do kontynuowania
naukowej przygody i aplikowania na studia doktoranckie z zakresu prawa i prawa kanonicznego. Zapraszał do wstąpienia w szeregi członków
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, którego misją jest m.in. realizowanie celów edukacyjnych, naukowych, informacyjnych oraz popularyzatorskich, zgodnie z zasadą „Deo et Patriae”.
Ostatnim akcentem Absolutorium było wspólne zdjęcie przed
Gmachem Głównym KUL.

