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W sprawozdawczym roku akademickim Instytut Teologii Duchowości KUL skada sie z 2 katedr: Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej (kierownik: ks.
prof. Marek Chmielewski), Katedra Historii Duchowości (kierownik: ks. dr hab.
Jarosaw M. Popawski). W minionym roku akademickim Instytut Teologii Duchowości liczy 6 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w penym wymiarze godzin, w tym 2 profesorów zwyczajnych, 2 profesorów nadzwyczajnych,
1 doktor habilitowany i 1 doktor na stanowisku adiunkta  ks. dr Jan Miczyński.
W roku sprawozdawczym ks. Marek Chmielewski uzyska tytu profesora tytularnego.
W roku akad. 2015/2016 pracownicy opublikowali 45 prac naukowych (w tym
ksiaz
 ki, artykuy, hasa encyklopedyczne), natomiast do druku oddano wraz z hasami
encyklopedycznymi 65 publikacji naukowych. Wydano takze 23 opracowania popularnonaukowe. Pracownicy Instytutu byli równiez autorami recenzji naukowych, recenzji
wydawniczych, recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, wste pów, tumaczeń.
W przygotowaniu drugi numer periodyku Spiritualitas.
W roku sprawozdawczym Instytut zorganizowa 3 konferencje:
1. Ogólnopolska konferencja w ramach XXXVIII Dni Duchowości pt. Św. Mikoaj
biskup w kulturze i duchowości Europy (3-4 grudnia 2015 r.);
2. II Sympozjum z cyklu Duchowość Ziemi Świetej – pielgrzym (24 maja
2016 r.);
3. Konferencja naukowa z okazji 300-lecia śmierci św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort (1673-1716) oraz 30-lecia dziaalności ewangelizacyjnej Legionu Maryi
w Archidiecezji Lubelskiej (28 kwietnia 2016 r.).
W czasie tych konferencji i poza uniwersytetem, w tym na kilku spotkaniach
miedzynarodowych, pracownicy wygosili 38 referatów (na konferencjach miedzynarodowych  11).
Do najwazniejszych wydarzeń w roku sprawozdawczym nalezy zaliczyć: uzyskanie tytuu profesora nauk teologicznych (ks. M. Chmielewski, nominacja 23.02.2016).
Ks. prof. Chmielewski bra udzia w charakterze konsultora w Zespole do spraw
Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Prowadzi on równiez dzia-

182

SPRAWOZDANIA

alność popularyzatorska duchowości poprzez cykl audycji w Radio Maryja „Duc in
altum!” od 2003 roku. W roku sprawozdawczym przygotowano i wyemitowano w sumie 53 kwadransowe odcinki. Instytut prowadzi Podyplomowe Studia w zakresie
Duchowości Katolickiej cieszace
 sie powodzeniem wśród osób z caej Polski, której
wykadowcami sa najwieksi specjaliści i znawcy zycia duchowego z róznych ośrodków w Polsce. Pracownicy prowadzili rekolekcje i konferencje w kraju i za granica,

nie tylko we wspólnotach parafialnych, lecz takze w domach zakonnych i seminariach, wspierali swoja twórczościa publikacje o charakterze duszpasterskim i formacyjnym. Instytut wspópracowa z instytucjami świeckimi i kościelnymi, m. in. Centrum Formacji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej, Centrami Ewangelizacji, Pallotyńska Szkoa Nowej Ewangelizacji w Lublinie, Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, Wydawnictwem „Gaudium” i innymi.

