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AWANS UKSW W RANKINGU 
PERSPEKTYWY 2017 

Nasz Uniwersytet awansował w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017.  
W kategorii uczelnie akademickie zanotowaliśmy awans o 5 pozycji. Wśród uniwersytetów o 

jedną. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poprawił notowania nie tylko w ogólnym  
rankingu wśród uniwersytetów szerokoprofilowych (12. miejsce) oraz wszystkich uczelni akademickich  
(35. miejsce). Najmocniejszym parametrem, który zaważył na pozycji UKSW w tegorocznym ran-

kingu okazała się efektywność naukowa. W tej kategorii awansowaliśmy aż o 12 miejsc. 

Wzrost pozycji zanotowały niemal wszystkie kierunki studiów UKSW. Administracja  
zanotowała wzrost o 9 miejsc (obecnie 10. miejsce), psychologia o 3 miejsca (obecnie 10.  
miejsce), dziennikarstwo i komunikacja społeczna o 4 pozycje (obecnie 9. miejsce w rankingu),  
filozofia o 2 pozycje (obecnie 6. miejsce w ranking), teologia o 1 pozycję (obecnie jest na 3. miejscu). 

UKSW w liczbach

35 miejsce wśród uczelni akademickich [awans o 5 miejsc]
12 miejsce w rankingu ogólnym wśród Uniwersytetów szerokoprofilowych [awans o 1 miejsce]

Efektywność naukowa 22 [awans o 12 miejsc]
Prestiż akademicki 31 [awans o 1 miejsce] 

Miejsca poszczególnych kierunków studiów

KIERUNEK: POZYCJA W 2017 ROKU: AWANS O:
Administracja 10 9
Archeologia 9 1

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 9 4

Filologia polska 9 3
6 2

Fizyka 14 6
Matematyka 23 2

Ochrona środowiska 20 15
Pedagogika 14 6
Politologia 14 2

Prawo 14 2
Psychologia 10 3
Socjologia 13 1

Stosunki międzynarodowe 13 3
Teologia 3 1



AKTUALNOŚCI

Święto UKSW

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 

Dzień otwarty. Dzień studenta 

Radio UKSW gra rok!

UKSW organizatorem posiedzenia KRUP

Delegacja z Moskwy na UKSW

Office dla studentów i pracowników UKSW

UKSW z PFRON dla niepełnosprawnych

Porozumienie z gminą Pasłęk

Dokumentujemy dziedzictwo Kresów

Konferencja o generale Hallerze

Finał konkursu biblijnego

4



5

 

ŚWIĘTO UKSW
Tegoroczne obchody Święta naszego  

Uniwersytetu rozpoczęły się już w sobotę 
27 maja, koncertem „Pieśni Maryjne 

w kulturze chrześcijaństwa”, przygotowanym 
przez Międzynarodowe Centrum Dialogu  

Międzykulturowego  i Międzyreligijnego UKSW. 
Zespół Muzyki Sakralnej „Angelus” 

z Ługańska wykonał w Auli Jana Pawła II 
pieśni maryjne z repertuaru Kościoła 

Katolickiego i Prawosławnego.

W niedzielę 28 maja, w kościele Świętego Krzyża odbyła 
się Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył JM,  
ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW. Słowo 
Boże wygłosił ks. prof. Maciej Bała prorektor UKSW   
ds. ogólnych i rozwoju.

Po Mszy Świętej delegacja Senatu Uczelni, na czele  
z Księdzem Rektorem, złożyła kwiaty pod pomnikiem  
Kardynała Wyszyńskiego na Krakowskim Przedmieściu  
w Warszawie. Tego samego dnia o godz. 16.00 odbył się  
koncert Chóru UKSW w kościele pw. Niepokalanego  
Poczęcia NMP ul. Przy Agorze 9.

Druga część obchodów odbyła się 29 maja. W godzinach 
porannych Ksiądz Rektor z delegacją UKSW odmówił  
modlitwę w intencji beatyfikacji naszego Patrona i złożył 
kwiaty przy sarkofagu Prymasa Tysiąclecia w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Centralnym punktem uroczystości była sesja, odbywająca 
się od godz. 11.00 w auli Jana Pawła II.

Podczas sesji przemówienia wygłosił Rektor UKSW,  
ks. prof. Stanisław Dziekoński, zostały odczytane li-
sty gratulacyjne od Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej  
Polskiej, pana Marka Kuchcińskiego, Ministra Środowiska,  
prof. Jana Szyszki oraz Pana Sebastiana Chwałka, Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Głos zabrał także pan Michał Kurtyka, podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Energii.

Po uroczystych przemówieniach nastąpiła ceremonia  
wręczania odznaczeń państwowych i resortowych.

Pan Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, w imie-
niu Prezydenta RP udekorował odznaczeniami państwowy-
mi Pracowników Uczelni za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju nauki (13 osób) oraz za wzorowe wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej (10 osób).

Następnie ks. prof. Maciej Bała, prorektor UKSW  
ds. ogólnych i rozwoju, odczytał listę pracowników  
naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy otrzymali medale  

Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania (25 osób). Złotym Medalem UKSW 
został uhonorowany ksiądz doktor Marian Subocz, dyrek-
tor Caritas Polska. Treść uchwały Senatu UKSW odczytał 
ks. prof. Jan Bielecki a odznaczenie wręczył Jego Magnifi-
cencja Ksiądz Rektor.

W dalszej części uroczystości ks. prof. Ryszard Czekalski, 
prorektor UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodo-
wej odczytał nazwiska osób, które otrzymały w bieżącym 
roku akademickim tytuł naukowy profesora (8 osób) oraz  
stopień doktora habilitowanego (14 osób). Następnie Pani 
prof. Anna Fidelus, prorektor UKSW ds. studenckich  
i kształcenia przeprowadziła promocję doktorską. Tytuł 
doktora otrzymały 73 osoby, które złożyły uroczystą przy-
sięgę doktorską. 

W części artystycznej chór UKSW pod dyrekcją dr. hab.  
Michała Sławeckiego wykonał trzy utwory: Ubi Caritas, 
Notre Pere oraz Inviolata.

Święto UKSW zakończył piknik, w którym uczestniczyli 
Goście, Studenci oraz Pracownicy Uczelni.
 

Galeria zdjęć:



REKRUTACJA 2017/2018
TEGOROCZNA REKRUTACJA NA STUDIA ZACZĘŁA SIĘ 5 
CZERWCA. KANDYDATÓW CZEKA KILKA NIESPODZIANEK.

W tym roku na naszej uczelni przygotowano 2735 miejsc na 37 kierunkach na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz 
jednolitych magisterskich – to o ponad dwa tysiące miejsc mniej niż w ubiegłym roku. Na studiach niestacjonarnych 
na dziewięciu kierunkach studiów I i II stopnia będzie mogło studiować 1225 osób. Zmniejszenie limitów przyjęć jest 
odpowiedzią na wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które opracowało nowy algorytm finansowania 
uczelni wyższych.

Przyszyli studenci UKSW będą za to mieli do wyboru większą liczbę kierunków i specjalności. Już od października  
br. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (Instytut Socjologii) otwiera na studiach II stopnia stacjonarnych  
kierunek pn. ekonomia menedżerska. Program studiów łączy wiedzę z mikroekonomii, makroekonomii oraz  
zarządzania. Studenci będą m.in. analizować decyzje podejmowane przez menedżerów z zastosowaniem narzędzi  
ekonomicznych oraz nauczą się interpretować otrzymane wyniki.

Nasz Uniwersytet ma również propozycję nowych studiów teologicznych pod nazwą katolicka telewizja internetowa. 
Są to pierwsze w Polsce, elitarne studia dla tych, którzy chcą łączyć chrześcijańskie wartości z tworzeniem wysokich 
jakościowo propozycji komunikatów internetowych w formie programów, webinariów, reklam i innowacyjnych pro-
duktów. Absolwenci będą przygotowani do pracy reportera, prezentera, scenarzysty, scenografa, kierownika produkcji, 
menadżera telewizji internetowej. Z łatwością odnajdą się w nowoczesnych działach marketingu, agencjach reklamo-
wych, i wszędzie tam, gdzie telewizja internetowa znajduje zastosowanie: biznes, doradztwo, coaching, sektor społeczny, 
polityka i wiele innych.

Poszerza się również oferta studiów na UKSW w języku angielskim. Od ubiegłego roku można studiować specjalność 
na kierunku filozofia pn. Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought. Już od 15 maja 
br. trwa rekrutacja na studia pn. Sustainability Studies w Instytucie Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześci-
jańskiej. Program studiów koncentruje się na koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście osiągania dobrobytu 
gospodarczego i sprawiedliwości społecznej. Są to studia II stopnia, magisterskie. Studia po angielsku adresowane są do 
kandydatów zarówno z zagranicy, jak i z Polski.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną, studia stacjonarne są bezpłatne, ale tak jak  
na innych uczelniach obowiązuje opłata rekrutacyjna, na UKSW wynosi ona 85 zł (drugi i kolejny kierunek – 60 zł).  
Rekrutacja na studia stacjonarne zakończy się 12 lipca (ogłoszenie wyników – 19 lipca), a na studia niestacjonar-
ne potrwa do wyczerpania limitów. Proces rekrutacji odbywa się, jak co roku, drogą elektroniczną poprzez system  
IRK – www.irk.uksw.edu.pl  . Szczegóły na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl .        

W tym roku nasza Uczelnia przygotowała niespodzianki dla najlepszych kandydatów na studia stacjonarne. Ci, którzy 
na tegorocznej maturze uzyskali z dowolnego przedmiotu 100% punktów na poziomie rozszerzonym otrzymają tablety, 
smartfony oraz kamery cyfrowe. Trzeba tylko wziąć udział w rekrutacji, złożyć dokumenty, zostać przyjętym i rozpocząć 
studia.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!
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DZIEŃ 
STUDENTA 
UKSW2017

Kolejna edycja wyjątkowego święta wszystkich 
 studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego już za nami.

Dzień Studenta UKSW, połączony z Dniem Otwartym 
uczelni obfitował w wiele atrakcji. Oprócz ofert studiów, 
które przygotowane dla kandydatów czekały na kilkunastu 
stoiskach, studenci i goście mogli wziąć udział w wielu cieka-
wych wydarzeniach, inspirujących wykładach, konkursach, 
grach i zabawach na świeżym powietrzu, a także koncertach 

studenckich wykonawców. 

O muzyczną oprawę zadbał również gość specjalny – popu-
larny zespół Poparzeni Kawą Trzy. Nie obyło się również bez 
możliwości napicia się studenckiego piwa oraz posilenia się 

grillowanymi pysznościami. 

Już od  godziny 10, wielu wykładowców i studentów zachę-
cało tegorocznych maturzystów do rozpoczęcia nauki na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godzinie 
15, przemówienie Rektora ks. prof. dr hab. Stanisława Dzie-
końskiego oficjalnie rozpoczęło świętowanie Dnia Studenta 
UKSW. Zabawa trwała do 22.00, a sądząc po uśmiechniętych 

twarzach studentów, była wyjątkowo udana.

RADIO UKSW 
GRA ROK!

W czwartek, 18 maja podczas Dnia Studenta i Dnia 
Otwartego UKSW świętowaliśmy pierwsze urodziny 

Radia UKSW.

Ogólnouczelniane Radio Uniwersytetu Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w pierwszym roku  
swojej działalności zdobyło dużą popularność. Rozgło-
śnię tworzy obecnie około 60 osób, a w jej skład wchodzi 
sześć redakcji: informacyjna, muzyczna, wiary, kultury oraz  
społeczna. W ramach radia działają również dział promocji 

i realizacji dźwięku.

Redaktorem naczelnym i opiekunem rozgłośni jest 
Anna Gawrońska-Piotrowska, wykładowca akademicki  
Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale  
Teologicznym UKSW, z doświadczeniem w pracy w Polskim 

Radiu.

Wśród gości, którzy odwiedzili studio naszego radia było 
wielu znakomitych muzyków, aktorów, publicystów i twór-
ców kultury, m. in. Marika, LemON, Tomasz Terlikowski 

oraz Anna Oberc.
Radio współpracuje z takimi instytucjami jak: Teatr Polski, 
Kino Atlantic, Centrum Kultury Dobre Miejsce, Palladium, 
Kino Muranów, Docelowo, Santander Universidades, Radio 
Warszawa, Grupa Profeto, Wydawnictwo Jedność, Fundacja 

Salvatti, Tools Media.

Ponadto, studenci i doktoranci działający w radiu, mogą  
w ten sposób odbyć praktyki, potrzebne do zaliczenia  
kolejnych etapów studiów, a nade wszystko zdobyć profesjo-
nalne, praktyczne doświadczenie radiowe, które z pewnością 

będzie przydatne dla przyszłych dziennikarzy.
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UKSW ORGANIZATOREM  
POSIEDZENIA KRUP

UKSW był organizatorem posiedzenia plenarnego Kon-
ferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, 

 które odbyło się 22 maja.

Obrady odbywały się w Pałacu Arcybiskupów  
Warszawskich przy ul. Miodowej, a gospodarzem miejsca 

był Jego Eminencja kard. Kazimierz Nycz.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów  
Polskich poświęcone było wypracowaniu wspólnego stanowiska  

rektorów zrzeszonych w KRUP wobec projektów  
„Ustawy 2.0”. Zebrani debatowalinad dokumentem, który  
opracował zespół KRUP w składzie: prof. Jacek Semaniak  

(przewodniczący) rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

Delegacja miała możliwość zapoznania się z infrastrukturą badawczo-rozwojową w Centrum Technologii Informacyjnych, w tym La-
boratorium Wirtualnej Rzeczywistości, Laboratorium Procesowania i Modelingu 3D, Centrum Cyfrowej Humanistyki, a także z infra-

strukturą laboratoryjną Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych.

Podczas wizyty odbyło się również spotkanie przedstawicieli Moskiewskiej Agencji Innowacji z Prezes Fundacji Mladiinfo oraz ze 
studentami, podczas którego zaprezentowane zostały cele, strategi oraz korzyści międzynarodowego projektu Road Show – „INNOWA-
CYJNA I KREATYWNA MOSKWA”, mającego na celu promowanie Moskwy jako międzynarodowego centrum technologii i kreatyw-

ności oraz pozyskanie młodych talentów.

Moskiewska Agencja Innowacji została założona przez Departament Nauki, Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości,  
w celu umożliwienia uczestnikom ekosystemu innowacji Moskwy współpracy w jednym miejscu.

Więcej informacji: opendoor.moscow

w Kielcach, prof. Marek Górski, prorektor Uniwersytetu  
Szczecińskiego, prof. Anna Machnikowska, prorektor  
Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Mirosław Gornowicz,  

prerektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie, prof. Stanisław Kistryn, rektor Uniwersytetu  

Jagiellońskiego w Krakowie.

Rektorzy, po uzgodnieniu ostatecznej wersji dokumentu,  
przedstawili jego główne założenia Ministrowi  

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosławowi Gowinowi,  
który uczestniczył w drugiej części obrad.

Minister Gowin podkreślił wzorcowy tryb współpracy  
między ministerstwem a środowiskiem akademickim.  
Zaznaczył, iż propozycje przedstawione we wspólnym  
stanowisku rektorów są dobrym punktem wyjścia do  

dalszych prac nad ustawą.

W obradach z ramienia UKSW uczestniczył JM  
Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński wraz z członkami  

kolegium rektorskiego: prof. UKSW Anną Fidelus,  
prorektor ds. studenckich i kształcenia, ks. prof. Ryszardem  

Czekalskim prorektorem ds. nauki i współpracy  
międzynarodowej, ks. prof. Maciejem Bałą prorektorem  

ds. ogólnych i rozwoju oraz panią Anną Kołcz  
- kwestorem UKSW.



OFFICE DLA STUDENTÓW 

I PRACOWNIKÓW UKSW
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Uniwersytet wykupił dla studentów  
i pracowników licencję na pakiet MS Office 2016. 

Oprogramowanie można nieodpłatnie zainstalować również na urządzeniach prywatnych.

Od 10 maja 2017 roku każdy student i pracownik naszej Uczelni  
ma możliwość zainstalowania pakietu Office aż w 15 urządzeniach.

Na potrzeby służbowe UKSW zapewnia pakiet MS Office 2016 Pro Plus.  
Dla użytku domowego, studenci i pracownicy mogą korzystać  

z pakietu w ramach usługi Office365.

W ramach Office 365 zyskujesz

Najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Access
 
Możliwość instalacji pakietu Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na iPad), a także na 5 smartfonach

 
1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku OneDrive

Jak zainstalować oprogramowanie?

Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem, musisz w pierwszej kolejności wyrazić zgodę na założenie konta  
w usłudze Microsoft Office365.

Zgodę należy wyrazić po zalogowaniu się w USOSWebie w panelu Microsoft Office365.
 

Powyższy link zawiera również instrukcję instalacji oprogramowania Microsoft Office na Twoim komputerze.
 

Pracownicy posiadają odgórnie założone konta i nie muszą korzystać z powyższego mechanizmu aktywacji.

Aby pobrać oprogramowanie, należy zalogować się na stronie office365.uksw.edu.pl, 
korzystając z uczelnianego identyfikatora w postaci:

identyfikator@uksw.edu.pl

Przykład:
12345@uksw.edu.pl - studenci
D-1234@uksw.edu.pl - doktoranci
i.nazwisko@uksw.edu.pl - pracownicy



10

POROZUMIENIE  
Z GMINĄ PASŁĘK 

Współpraca naukowo-dydaktyczna między UKSW  
a gminą Pasłęk dotyczyć będzie badań  
historycznych, archeologicznych oraz ochrony  

dziedzictwa kulturowego.

Umowę o współpracy podpisali 16 maja ks. prof. Stanisław 
Dziekoński, rektor UKSW oraz dr Wiesław Śniecikowski, 

burmistrz Pasłęka.

Umowa dotyczy poznania i spopularyzowania regionu, jego 
dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania tej wiedzy dla 
dobra publicznego. Podejmowane będą różne przedsięwzię-
cia badawcze w zakresie dokumentacji, konserwatorstwa  
i rewitalizacji w obszarze historycznym oraz krajobrazu  
kulturowego gminy Pasłęk. Organizowane będą również 
sympozja oraz konferencje naukowe, których efekty zosta-
ną zawarte we wspólnych publikacjach. W ramach współ-
pracy będą również podejmowane działania mające na celu  

promocję uczelni oraz regionu pasłęckiego.

Ponadto, podczas uroczystości podpisania porozumie-
nia JM, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor 
UKSW otrzymał medal okolicznościowy z okazji 25-lecia  

Samorządu Gminy Pasłęk. 

Wyróżnienie wręczył burmistrz Pasłęka  
– dr Wiesław Śniecikowski.

UKSW Z PFRON DLA  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UKSW oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będą wspólnie działać na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 9 maja przez 
Rektora ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego oraz pre-

zesa Funduszu Roberta Kwiatkowskiego.

Porozumienie zakłada między innymi zwiększenie zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych na UKSW. Ponadto obie 
instytucje przygotują oraz zrealizują program „Uniwersy-
tet otwarty dla osób niepełnosprawnych”, w ramach które-
go zostanie przeprowadzony m.in. audyt obiektów UKSW. 
Porozumienie przewiduje też udoskonalanie serwisu inter-
netowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie ze 

specyfikacją WCAG 2.0.

W ramach porozumienia Fundusz oraz Uniwersytet będą 
organizować konferencje, seminaria i spotkania dotyczące 
problematyki osób niepełnosprawnych, a także będą dążyć 
do utworzenia kierunku studiów podyplomowych/specjali-
zacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dzięki 
współpracy, studenci i doktoranci UKSW będą mieli możli-
wość odbycia stażu lub praktyki w PFRON. Fundusz gotów 
jest też udzielać merytorycznego wsparcia studentom i dok-
torantom piszącym prace dyplomowe z zakresu aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych.
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DOKUMENTUJEMY 
DZIEDZICTWO KRESÓW

Instytut Historii Sztuki UKSW 
realizuje kolejny etap inwentaryzacji cmentarzy 

dawnego województwa tarnopolskiego.

Trwają prace dokumentacyjne prowadzone przez Instytut Historii Sztuki na terenie dawnego województwa tarnopolskie-
go (obecnie Ukraina) pod kierunkiem dr hab. Anny Sylwii Czyż i dr. Bartłomieja Gutowskiego. Działania te, rozpoczęte  
jeszcze w latach 90., mają na celu wykonanie pełnej, naukowej inwentaryzacji nagrobków z napisami w alfabecie łaciń-
skim (a więc przede wszystkim w języku polskim, ale także niemieckim i innych). W roku 2016 wykonana została doku-
mentacja pięknego Cmentarza Mikulinieckiego w Tarnopolu. Wyniki prac opublikowane są na stronie: cmentarzepodola.
sztuka.edu.pl . W bieżącym roku wyjazd jest możliwy dzięki współpracy pomiędzy IHS UKSW a Fundacją Świętokrzyską  

„Góry Historii” (www.goryhistorii.pl) .

Prace prowadzone są na cmentarzach rozsianych wokół stolicy regionu. W dwóch kolejnych etapach planowana jest  
dokumentacja około tysiąca obiektów – przede wszystkim nagrobków, ale także pomników wotywnych,  

a być może również grobowców i kaplic. Pomniki powstające od początku XIX wieku,  
nierzadko o pięknych klasycyzujących formach, a nawet bardzo zapóźnionych  

rokokowych, przez formy secesyjne i ludowe, aż po modernistyczne  
– upamiętniające osoby zmarłe przed rokiem 1945. W ubiegłym  

roku prace były prowadzone dzięki Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
kolejne dwa etapy finansowane są przez dotacje z programów Senatu RP (etap 2)  

oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (etap 3).  
Na cmentarzach pracuje grupa studentów z Instytutu Historii Sztuki  

przy wsparciu studentów Instytutu Archeologii UKSW.

mailto:www.goryhistorii.pl?subject=
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FINAŁ KONKURSU BIBLIJNEGO 
13 maja na UKSW odbył się finał archidiecezjalnego konkursu biblijnego  

im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda.

Była to już trzecia edycja konkursu dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych archidiecezji warszawskiej  
i warszawsko-praskiej oraz konkursu biblijnego plastycznego dla uczniów szkół podstawowych klas  

0 do III oraz przedszkoli.

Tematem tegorocznej edycji była Ewangelia św. Mateusza.

Do finału konkursu zostało zakwalifikowanych 149 uczniów z 27 szkół podstawowych. Podczas uroczystego  
wręczenia nagród prof. Anna Fidelus, Prorektor UKSW ds. studenckich i kształcenia pogratulowała wiedzy,  

zaangażowania i zapału uczniom. Jednocześnie Pani Prorektor zachęciła dzieci do podjęcia w przyszłości  
studiów na naszej uczelni.

Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce - Zuzanna Madaj, szkoła podstawowa nr 124, Warszawa 

II miejsce - Wojciech Miziołek, zespół szkół im. Księżny Eleonory Czartoryskiej nr 2 w Radzyminie 
III miejsce - Dominika Izdebska, szkoła podstawowa nr 94 im.  

I marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Konkurs biblijny im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda to jeden z największych Konkursów Biblijnych w Polsce.

Organizatorzy:  

Fundacja „SŁOWO”   |   Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego   |   Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała 
 Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   |   Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

Patronat honorowy: 

Jego Ekscelencja ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski   |   Jego Ekscelencja ks. abp Henryk Hoser – Biskup  
Warszawsko – Praski   |   Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW   |   Urszula Furtak – Prezes  

Zarządu Krajowego   |   Akcji Katolickiej w Polsce

Z PAMIĘCIĄ O GENERALE  
JÓZEFIE HALLERZE

Współtwórca niepodległej Rzeczypospolitej,  
generał Józef Haller to postać, której losy zostały  

przedstawione na konferencji zorganizowanej przez  
Komisję Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,  

Komisję Obrony Narodowej Senatu RP oraz UKSW.

Spotkanie to było związane z obchodami roku gen. Józefa Hallera, 
który został ustanowiony uchwałą Senatu 4 listopada 2016 roku.  

Wydarzenie wsparła Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Dnia 24 maja, podczas pierwszego dnia konferencji, w Senacie RP  
rozpoczęto obrady na temat aktywności wojskowo-politycznej 
 generała. Otwarcia dokonali Marszałek Senatu RP Stanisław  

Karczewski oraz Rektor UKSW ks. Prof. Stanisława Dziekoński.  
Kolejny dzień, poświęcony działalności społecznej oraz religijnej  
generała Hallera, odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego, przy ul. Dewajtis 5. Wśród uczestników spotkania  
byli senatorowie RP, a także profesorzy UKSW: Wiesław W.  
Wysocki, prof. Janusz Odziemkowski oraz prof. Jan Żaryn  

- inicjator konferencji.
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NASZE GRANTY
Pracownicy UKSW otrzymali granty badawcze o łącznej wysokości 1 273 979 zł 

w ramach konkursów Opus, Sonata i Preludium, których organizatorem jest  
Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursów Opus 12, Preludium 12 i Sonata 12 granty otrzymały następujące osoby:

dr hab. Elżbieta Karska (Wydział Prawa i Administracji) – 374 790,00 zł na projekt pn. „Prawa człowieka 
w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców”. Celem badań jest analiza zjawisk w międzynaro-
dowym prawie ochrony praw człowieka oraz w europejskim regionalnym systemie ich ochrony – przede 
wszystkim w kontekście fal uchodźców napływających do Europy. W projekcie zostanie przeprowadzona 
analiza wydarzeń i problemów oraz zostaną wskazane mechanizmy prawne, które mogłyby mieć zastoso-
wanie do badanej sytuacji.

dr Dominik Krzysztof Kurzydłowski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych) – 697 
100,00 zł na projekt pn. „Wewnątrzcząstkowe wiązania wodorowe pod wysokimi ciśnieniami”. Celem  
projektu jest zbadanie wpływu wysokiego ciśnienia (ciśnienie przekraczające ponad dziesięć tysięcy to, 
które panuje na powierzchni Ziemi) na właściwości wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego,  
czego konsekwencją jest zmiana właściwości badanych molekuł, w tym absorbowanego przez nie rodzaju 
światła.

dr Piotr Jakubowski (Wydział Nauk Humanistycznych) – 125 450,00 zł na projekt pn. „Konstruowanie 
wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym”. Celem projektu jest analiza i krytyczna refleksja 
nad kanałami komunikacji dot. uchodźców w modelu medialnym. W badaniu, w którym będą wykorzy-
stane metody jakościowe, zostanie poddany analizie mechanizm kształtowania wizerunku uchodźców nie 
tylko jako problem badawczy, ale także przedmiot najwyższej społecznej wagi. Badanie dyskursów wokół 
problemu uchodźców pozwoli zidentyfikować źródła wiedzy, wzajemne interakcje między światem polity-
ki i mediów a świadomością społeczną, najlepiej przyswajalne formy komunikatów, płaszczyzny i sposoby 
artykulacji własnych przekonań, schematy prowadzenia dyskusji, wyznawane wartości i ich interpretacje.

mgr Mateusz Andrzej Krawczyk (Wydział Teologiczny) – 76 639,00 zł na projekt pn. „Intertek-
stualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz interpretacja”.  
Podstawowym celem projektu jest analiza relacji intertekstualnej między Księgą Mądrości a Listem do Rzymian.  
Posłuży to weryfikacji postawionej hipotezy o hipertekstualizmie między Księgą Mądrości a Listem  
do Rzymian – relacji polegającej na świadomym przepracowaniu jednego tekstu w drugim.
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INFORMACJE CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA  
ZAWODOWEGO UKSW

9 maja 2017 r. Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW wraz ze Stowarzyszeniem ODDO zaprosiły 
studentów pedagogiki resocjalizacyjnej UKSW na spotkanie pn. Od syndromu DDA/DDD do źródła… czyli 

skuteczna psychoterapia dla osób wzrastających w rodzinach dysfunkcjonalnych. 

Studenci mieli okazję: 

- pogłębić swoją wiedzę na temat specyfiki pracy z DDA/DDD,
- poznać autorską metodę pracy z osobami DDA i DDD,
- przyjrzeć się własnej motywacji i gotowości do pracy z DDA/DDD.

Spotkanie poprowadzili: Anna Seweryńska i Cezary Biernacki – psychoterapeuci z ponad dwudziestoletnim  stażem, ze Stowarzysze-
nia Od-Do, twórcy autorskiej metody pracy z DDA i DDD.

---
12 maja 2017 r. Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zorganizowało spotkanie pn. Zawód przyszłości: Bloger.
Poprowadziła je Anna Pytkowska - zawodowo i prywatnie od wielu lat związana z polską blogosferą, współwłaścielka sieci reklamowej 
BLOGmedia, pomysłodawczyni i współtwórca największego w Polsce agregatu blogów zBLOGowani.pl, prywatnie blogerka kulinarna 
prowadząca blog www.nietylkopasta.pl .
Podczas spotkania podzieliła się swoją wiedzą na temat polskiej blogosfery, zaprezentowała badania i analizy jej dotyczące. Opowiedzia-
ła także  o tym, co jest istotne przy prowadzaniu bloga, vloga czy kanałów społecznościowych, ile zarabiają blogerzy i czy prowadzenie 
bloga/vloga może być sposobem na życie i pracę zawodową.

Spotkanie współprowadziła Michalina Pieńkowska – blogerka urodowa, autorka bloga www.brylantina.blogspot.com, studentka pe-
dagogiki na UKSW.

---
24 maja 2017 Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zorganizowało warsztat Student na rynku pracy – cv. Poprowadziła 
go Magdalena Kowalska – rekruterka z firmy doradztwa personalnego HRO Personnel, posiadająca wieloletnie doświadczenie w rekru-
tacji pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla. 
Podczas warsztatu studenci mieli okazję dowiedzieć się, jak opisywać swoje doświadczenie zawodowe w cv i jakich błędów unikać, tak, 
by ich kandydatura była interesująca dla pracodawców.

---
7 czerwca 2017 r. Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zorganizowało spotkanie warsztatowe Zawód przyszłości: Psy-
choterapeuta, przeznaczone dla osób, które

• myślą o zawodzie psychoterapeuty
• zastanawiają się nad wyborem szkoły psychoterapii
• pozostają na rozdrożu zawodowych wyborów

Podczas spotkania prowadzący pomogli uczestnikom w uporządkowaniu informacji związanych z wyborem zawodu psychoterapeuty, 
uświadomili nt. predyspozycji, oczekiwań i wyobrażeń osób decydujących się zostanie psychoterapeutą,

Spotkanie poprowadzili Anna Seweryńska i Cezary Biernacki – psychoterapeuci z ponad dwudziestoletnim stażem, ze Stowarzyszenia 
Od-Do, twórcy autorskiej metody pracy z DDA i DDD.
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BIURO KARIER UKSW POLECA

Praktyki wakacyjne w Centrum Personalizacji 
Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz Wydział Finansowo-Księgowy CPD MSW poszukuje studentów 
zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Osoby zainteresowane proszone są o 

kontakt pod adresem kadry@cpd.msw.gov.pl

Coca-Cola Experience Management Trainee

Chcesz pracować dla najbardziej znanej marki na świecie? Interesuje Cię praca przy ambitnych projektach? 
Zgłoś się do programu managerskiego Coca-Coli. Więcej informacji o programie oraz sposobie aplikacji znaj-

duje się na stronie http://otworzsienawiecej.pl/dla-studenta

Praktyki w Ambasadzie RP w Meksyku 

Ambasada RP w Meksyku zaprasza studentów na praktyki w referacie polityczno-ekonomicznym, kultury, ad-
ministracji i w konsulacie. Praktyki to okazja do zdobycia nowego doświadczenia, podszkolenia języka hisz-
pańskiego, zapoznania się z pracą urzędu i specyfiką dyplomacji. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na 

adres: meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Więcej ofert płatnych staży i praktyk u takich pracodawców jak Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Radio 
Zet, The Royal Bank of Scotland, GE Healthcare, Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii, Polskie Linie  
Lotnicze LOT S.A., Ministerstwo Zdrowia, Empik S.A. znajdują się stronie Biura Karier w zakładce Oferty.  

(http://www.bk.uksw.edu.pl/oferty)

Konkurs Absolwent roku

Adzuna połączyła siły z najlepszymi specjalistami ze świata biznesu oraz firmami, aby wybrać i nagrodzić naj-
wybitniejszych absolwentów 2017. Do wygrania są fantastyczne nagrody, doświadczenie zawodowe w wiodącej 
firmie, sesja coachingowa oraz wiele innych. Chcesz spróbować swoich sił? Wystarczy, że opiszesz co sprawia, 

że wyróżniasz się z tłumu.

Szczegóły 
https://www.adzuna.pl/graduate-of-the-year/
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poleca nowości

Robert Sroka, 
Etyka i prawa człowieka w biznesie.
W poszukiwaniu metody
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1506

Joanna Komorowska, 
Matkobójcy
Studium trzech tragedii Eurypidesa
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1515 

Mariusz Grabowski, 
Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu 
telewizyjnego
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1516

Piotr Szwedo, 
Transgraniczny handel wodą w świetle prawa 
międzynarodowego
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1517
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
W KONKURSIE MAJOWYM 

Pytanie dla pracowników: 

Wymień zasługi dla UKSW  
sp. ks. profesora Antoniego Lewka. 

Ks. Profesor przez wiele lat, obok zajęć dydaktycznych,  
był wydawcą Biuletynu Informacyjnego ATK. 

Do największych zasług śp. Ks. Profesora jest wprowadzenie nowego kierunku: teologia środków 
społecznego przekazu. Owocem tej inicjatywy  

jest działający obecnie  kierunek 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Pytanie dla studentów: 

Kto na UKSW jest Dyrektorem Biblioteki Głównej? 

Obecnie jest nim Pani prof. UKSW   
dr hab. KATARZYNA MATERSKA.

„Lepsza Kadra=Lepszy Student”
Kierownik Projektu „Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16, prof. UKSW  

dr hab. Anna Fidelus, zaprasza kadrę akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do 
wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe realizowanych w ramach Działania 3.4 

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kursy będą prowadzone w zakresie:

Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
Prowadzenia dydaktyki w języku obcym

Umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych
Kluczowych umiejętności dydaktycznych

Rekrutacja rusza 1 lipca 2017r., a pierwsze kursy rozpoczną się już w listopadzie 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie Projektu: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/projekt-LKLS



Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: strona@uksw.edu.pl

Pomysł i opracowanie gra�czne
Centrum Systemów Informatycznych UKSW

www.csi.uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

tel. 22 561 88 00
www.uksw.edu.pl

KONKURS CZERWCOWY
Pytanie dla pracowników 

Czy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
został kiedyś przyłączony do Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie? 

Pytanie dla studentów

Kto z o�ar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem związany był  z UKSW?

mailto:strona%40uksw.edu.pl?subject=
http://www.csi.uksw.edu.pl
http://www.uksw.edu.pl

