HARMONOGRAM OBRAD
PIĄTEK, 15 10 2010r.
9.00 - 9.30 – rejestracja uczestników, w czasie rejestracji: soki, woda mineralna, wydawnictwa SARP-u.
9.30 – 10.00 – powitanie, przemowa Dziekana, Przewodniczącego Rady IA, Prezesa Oddziału SARP,
10.00 - Ks. Prof. Janusz Czarny : Aktywność człowieka – między logosem a etosem, wykład otwierający konferencję
10.30 rozpoczęcie pierwszego panelu – wstęp Moderatorów: prof. dr hab. inż. arch. Konrada Kuczy-Kuczyńskiego i prof. dr hab.
inż. arch. Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej
10.45 – 12.45 – referaty tematyczne pierwszego panelu:
Dr Jan Wadowski: Architektura – znamię człowieczeństwa
Dr Przemysław Kaczmarek: Dwa sposoby czytania idei etyki kodeksowej w świetle rozważań Leszka Kołakowskiego
Dr inż. arch. Regina Maga-Jagielnicka: Aksjologia przestrzeni bazą dla refleksji o postawach w zawodzie architekta
Dr inż. arch. Anna Maria Wierzbicka: Współczesna architektura sakralna – etyczna i nie etyczna droga kreacji
Dr inż. arch. Tomasz Taczewski: Architektura Życia
Dr Jerzy Luty: Pojęcie odpowiedzialności moralnej w kontekście wybranych aspektów praktyki architektonicznej
Dr Paweł Jabłoński: Co może mieć do przekazania nauczyciel etyki? Na marginesach lektury Zygmunta Baumanna.
12.45 – 13.15 – dyskusja i podsumowanie pierwszego panelu przez Moderatorów
13.15 Prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński: Dylemat nauczania etyki zawodu w czasach architektury płynnej
nowoczesności, wykład zamykający panel edukacyjny
14.00 – 14.40 - przerwa na lunch
14.45 – rozpoczęcie obrad drugiego panelu – wstęp Moderatorów: prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Baranowskiego i prof. dra
hab. inż. arch. Ernesta Niemczyka
15.00 – 17.15 - referaty tematyczne drugiego panelu:
Prof. nzw dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz: Konflikt moralny jako podstawowy fakt moralności w praktyce architektonicznej
dr inż. arch. Robert Idem: Etyczne problemy uspołecznienia zrównoważonego projektowania architektonicznego
Dr inż. arch. Anna Frysztak: Komplementarność etyki normatywnej i etyki konsumenckiej
Dr inż. arch. Barbara Widera: Idea ponad stylem. Architektura przetrwania
Dr inz. Arch. Jacek Wiszniowski: O odpowiedzialności architekta wobec lokalnej społeczności. Projektowanie uczestniczące
- idea, wartości, zasady.
17.15 -17.30– podsumowanie i dyskusja
17.30 – 18.00 – wykład prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Baranowskiego: Między estetyką i etyką – problem wartości w
architekturze
18.00 – 18.45 – przerwa obiadowa
18.45 Belinda Tato z biura architektonicznego Ecosistema Urbano z Madrytu: 10 things we have learned from the city,
dyskusja przy winie do 20.30

HARMONOGRAM OBRAD
SOBOTA, 16 10 2010r.
10.00 – rozpoczęcie obrad trzeciego panelu, wstęp Moderatorów: prof. dr hab. inż. arch. Mariana Fikusa i arch. Zbigniewa
Maćkowa, Przewodniczącego Rady DOIA
10.15 – 12.00 – referaty tematyczne trzeciego panelu
Dr Julian Jezioro: Prawo autorskie a etyka w praktyce architektonicznej – wybrane zagadnienia
Dr Tomasz Stępień : Komplementarność i rozbieżności. Kwestia kształtowania etyk zawodowych wobec rozwoju
technologii na przykładzie architektury
Dr inż. arch. Maciej Janowski: Projektowanie domu. Etyczny wymiar relacji architekt-klient
Dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun: Między nakazem a przyzwoitością. Między kodeksem a kryteriami abstrakcyjnymi
Dr inż. arch. Roman Rutkowski: Etyka w konkursach architektonicznych
mgr inż. arch. Aleksander Furmanek: Zasady etyki a pełnienie funkcji w organach Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzących postępowania dyscyplinarne – wybrane problemy praktyczne
Mgr inż. arch. Ireneusz Huryk: Refleksje sędziego – wprowadzenie do dyskusji nt. kształtu KEZA
12.15 – 13.30 – dyskusja z udziałem m.in. arch. arch. E. Lacha, B. Kaczmarzyka, J. Modlingera, M. Hawrylaka
13.30 – wykład prof. dr. Hab. inż. arch. Mariana Fikusa: Refleksji kilka z praktyki Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zamknięcie konferencji
14.00 – lunch po zamknięciu obrad

