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__Wiesław Hładkiewicz
Wydział Humanistyczny
W dniach 3-18 maja 2015 r. prof. Wiesław Hładkiewicz
i dr Radosław Domke z Wydziału Humanistycznego UZ
przebywali w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Katolickim w Murcji (UCAM). Opiekę merytoryczną
sprawował nad nimi prof. Pablo Blesa prorektor i dyrektor
Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Prof. W. Hładkiewicz wystąpił z cyklem wykładów o Idei Europejskiej,
a dr R. Domke prowadził zajęcia z zakresu problematyki Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęcia odbywały się

w monastyrze, a w przerwach pomiędzy zajęciami można
było uczestniczyć w nabożeństwie. Obydwaj uczestnicy
Erasmusa polecają i zachęcają zarówno wykładowców
jak i studentów do udziału w wyjazdach w ramach tego
programu, ponieważ jest to fascynująca przygoda intelektualna. Można poćwiczyć swoje umiejętności językowe
i merytoryczne oraz nawiązać kontakty nie tylko naukowe. Do tego należy wskazać też walor turystyczny takiego
wyjazdu. Warto tu wspomnieć, że Hiszpania wybierana
jest najczęściej przez stypendystów Erasmusa, chociaż
biorą w nim udział także 32 inne państwa. Hiszpania zajmuje obecnie 3. Miejsce wśród europejskich krajów najczęściej wybieranych przez młodzież z USA.
Według informacji z biur podróży w regionie Murcja słońce świeci przez ponad 300 dni w roku! A w relacji prof. W.

Hładkiewicza Murcja jest przyjazna. Miasto Murcja szczyci się katedrą Santa Maria z 92-metrową wieżą. Budowla
posiada najpiękniejszą barokową fasadę w całej Hiszpanii,
a 25 dzwonów tej katedry wybija zawsze godzinę 13.00,
czyli czas na posiłek. Murcję określa się mianem miasta kościołów, klasztorów i pałaców. W Hiszpanii są trzy rodzaje
uniwersytetów: publiczne, prywatne i katolickie. Hiszpania
oferuje naukę na 79 uniwersytetach, w tym 50 publicznych
i 29 prywatnych. W mieście Murcja funkcjonują trzy uniwersytety: dwa publiczne: Uniwersytet założony w 1912
roku i Politechnika oraz Prywatna Wyższa Szkoła Świętego
Antoniego.
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) został założony w 1996 r. celem realizacji ewangelicznej misji kościoła katolickiego
w dziedzinie edukacji
i kultury. Ewangelizacja
jest jednym z fundamentów Uniwersytetu,
dlatego
poszczególne
wydziały wspierane są
opieką
duszpasterską
dla umacniania chrześcijańskich wartości moralnych w społeczności
uniwersyteckiej.
Siedzibą UCAM jest Klasztor Hieronimitów, który
został wybudowany na
początku XVIII wieku
przez architekta i mnicha Antonio se San Jose
z zakonu Jerónimos.
UCAM zapewnia studen__fot. z archiwum w. hładkiewicza
tom udział w około 50
grupach badawczych, które działają w ścisłej współpracy
z przedsiębiorstwami, takimi jak np. Coca-Cola, Danone,
Vodafone czy Siemens. Badania muszą szanować credo Kościoła katolickiego i być ukierunkowane na integrację wiedzy, dialog między wiarą a rozumem, ze szczególnym zaangażowaniem wartości etycznych i moralnych z perspektywy
teologii. Jedną z kluczowych cech UCAM jest jego indywidualna metoda nauczania i organizacja nauczania w małych grupach. Ponadto zwraca się uwagę na przyszłe miejsca pracy w firmach, poprzez odpowiednie przygotowanie
do pracy zawodowej.
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