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POLONIA RESTITUTA NA UKSW

Na UKSW 12 marca odbyła się konferencja naukowa pt. „Rodzina fundamentem niepodległości 
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” zorganizowana przez Ministerstwo 
Nauki iSzkolnictwa Wyższego.

Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Polonia 
Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania  
niepodległości”. Projekt składa się z cyklu 10  
ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, 
organizowanych w najważniejszych ośrodkach  
akademickich Polski i podejmujących kluczowe  
dla społeczeństwa zagadnienia z zakresu szeroko  
rozumianego życia publicznego, gospodarczego,  
politycznego, społecznego i kulturalnego. Otwarcia  
konferencji dokonał JM ks. prof. Stanisław Dziekoński, 
rektor UKSW. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że patron 
naszego Uniwersytetu, kardynał Stefan Wyszyński  
zagadnienia związane z rodziną uczynił centralnym  
tematem swego nauczania. A Uniwersytet jest jego żywym 
pomnikiem. Tematykę roli i zadań rodziny realizuje m.in. 
prowadząc studia z zakresu nauk o rodzinie  
na unikatowym w skali kraju wydziale - Wydziale Studiów 
Nad Rodziną.

Jego Eminencja, kardynał Kazimierz Nycz w słowie 
wstępnym odniósł się o słów wicepremiera Gowina o tym, 
że „Polskę trzeba wymyślić i zbudować na nowo”.  
Zauważył, że w naszej historii było parę takich  
momentów, min. w 1918 czy w 1989 roku. Dziś także  
ważne jest aby przyjrzeć się temu co się stało z rodziną 
przez ostatnie lata i co dla rodziny można zrobić. Powinna 
być to ponadpartyjna kontynuacja zmian na lepsze,  
gdyż „rodzinę i małżeństwo podniósł do godności  
sakramentu sam Chrystus” i jest ona „fundamentem  
życia społecznego i państwowego”.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier  
Jarosław Gowin, pomysłodawca projektu „Polonia  
Restituca” w stulecie odzyskania przez Polskę  
niepodległości zwrócił uwagę na fakt, że taka okazja  
do świętowania więcej się nie powtórzy. Jest to swego 
rodzaju zaszczyt ale i zobowiązanie. Dlatego w tym  
szczególnym momencie nie należy ograniczać się jedynie 
do obchodów i uroczystości ale także wypracować  
mechanizmy, nadać nowy sens i wyznaczać nowe kierunki 
aby kształtować przyszłość Polski. Minister Gowin  
przedstawił także kulisy powstania programu Polonia  
Restituta i zaznaczył, że nie jest to inicjatywa polityczna. 
Ma na celu szukanie dialogu, odbudowanie poczucia 
wspólnoty i zasypywanie podziałów.



Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski z Wydziału Studiów nad 
Rodziną UKSW podsumowując konferencję stwierdził, 
iż najlepszy przykład daje Rodzina Nazaretańska. 
Wskazał współczesne zagrożenia rodziny a także 
podkreślił wartość Katolickiej Nauki Społecznej, 
która powinna być światłem dla polityków tworzących 
politykę prorodzinną.

Konferencja pokazała rodzinę w szerokim spektrum 
jej współczesnych form organizowania się i przemian, 
uwarunkowań społecznych, kulturowych 
i ekonomicznych, wyzwań i zagrożeń, z którymi 
przychodzi się jej mierzyć oraz jej funkcji i ról 
– tak w stosunku do konstytuujących ją osób, 
jak i społeczeństwa, które współtworzy.

Konferencję prowadził redaktor Marek Zając.
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Nawiązując do tematyki pierwszej konferencji 
cyklu zwrócił uwagę na fakt, że to w rodzinie 
następuje pierwsze zetknięcie z prawdą i dobrem. 

To właśnie rodzina jest przeciwwagą dla idywidualizmu  
i kolektywizmu. Przywołując wskaźniki dzietności i dane 
ZUS minister nauki i szkolnictwa wyższego stwierdził,  
że „dziś stajemy przed pytaniem być albo nie być” dlatego 
niezwykle ważne jest porozumienie ponad podziałami  
w kwestii polityki prorodzinnej, tak aby zastanowić się  
w jakich obszarach państwo powinno wspomagać  
rodzinę. Powinna być ona bowiem „podmiotem a nie 
przedmiotem działań państwa”.

Następnie referat „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski 
w 100-lecie odzyskania niepodległości” wygłosił ks. prof. 
Piotr Mazurkiewicz z WNHiS UKSW.

Podczas brie�ngu prasowego Jego Ekscelencja ksiądz ar-
cybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski podziękował ministrowi Gowinowi za 
projekt „Polonia Restituta” i zwrócił uwagę na znaczenie 
słowa „restituere” – powracać, zawracać do początków. 
Ten projekt jest więc niejako powrotem do głównego 
nurtu myśli narodowej. Następnie ks. prof. Tomasz Homa 
przedstawił cały projekt i zapowiedział tematy wszystkich 
konferencji tego cyklu.

Po konferencji prasowej odbyły się panele dyskusyjne  
z udziałem m.in. prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Władysława Kosiniaka-Kamysza, Prezesa Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Bartosza Marczuka, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, prof. dr hab. Anieli Dylus, 
Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg, Wiceprezes 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz Wojciecha Słoniny, Prezesa Zarządu Fundacji 
Instytutu Rozwoju Społecznego.
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Umowa, podpisana 21 marca br. przez rektora UKSW 
ks. prof. Stanisława Dziekońskiego i dyrektora Centrum 
Medycznego ENEL-MED S.A Jacka Rozwadowskiego, 
przewiduje podjęcie działań na rzecz współpracy  
w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form 
kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy  
i wszelkich technik badawczych dla dobra studentów, 
doktorantów i pracowników. Działania te będą  
podejmowane w formie: konferencji, seminariów,  
warsztatów, praktyk studenckich i innych, a także  
publikacji w wydawnictwach zwartych lub jako  
materiałów na stronach internetowych.

Umowa została zawarta 16 marca br. w Jerozolimie.  
Podpisy złożyli rektor UKSW ks. prof. Stanisław  
Dziekoński oraz rektor Studium Biblicum Franciscanum 
o. prof. Rosario Pierri OFM, w obecności przedstawicieli 
Instytutu Nauk Biblijnych UKSW – ks. prof. dr. hab.  
Janusza Kręcidły MS oraz ks. dr. Dariusza Sztuka SDB, 
którzy wypracowali ramy współpracy pomiędzy dwiema 
instytucjami naukowymi.

Jerozolimska uczelnia to zasłużona na polu badań  
biblijnych i archeologii jednostka naukowa. Współpraca 
z UKSW, w szczególności z Instytutem Nauk Biblijnych 
będzie polegała na promocji i realizacji wspólnych  
poszukiwań naukowych, programów dydaktycznych  
oraz na polu wolontariatu międzynarodowego.  
Wspólne projekty badawcze i edukacyjne przyczynią  
się do rozwoju relacji akademickich, kulturalnych  
i naukowych, jak również realizacji działań  
dotyczących poszukiwań archeologicznych  
i historyczno-artystycznych oraz pobytów badawczych.

WSPÓŁPRACA 
Z BIBLICUM FRANCISCANUM

Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego podpisał umowę  
o współpracy ze Studium Biblicum  
Franciscanum w Jerozolimie.

ENEL-MED NASZYM PARTNEREM

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centrum Medyczne ENEL-MED S.A  
będą współpracować w zakresie badań naukowych, dydaktyki i praktyki klinicznej.
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KOŚCIÓŁ PO RODO

Reforma kościelnego systemu ochrony danych    
 osobowych wkrótce stanie się faktem  

 – powiedział Rektor UKSW otwierając na UKSW 
Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego.

W Forum, zorganizowanym 22 marca br. na Kampusie 
Wóycickiego przez naszą uczelnię oraz Stowarzyszenie 
Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, uczestniczyli 
m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
dr Edyta Bielak-Jomaa, sekretarz Konferencji Episkopatu 
Polski ks. bp prof. Artur Miziński oraz Rektor UKSW  
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Ks. Rektor w słowie wstępnym powiedział, że zmiana  
w kościelnym systemie ochrony danych osobowych jest 
spowodowana mody�kacją rozporządzenia UE.  
W nawiązaniu do specy�ki przetwarzania takich danych 
w Kościele podkreślił, że w znacznym stopniu są to tzw. 
dane wrażliwe, a więc wymagające szczególnej staranności 
w procesie przetwarzania. Prace nad reformą kościelnego 
systemu ochrony danych osobowych są w końcowej fazie. 
– Najprawdopodobniej pojawi się także nowy urząd  
w postaci Kościelnego Inspektora Ochrony Danych  
– powiedział ks. Rektor, podkreślając w tym kontekście 
znaczenie konferencji, która jest próbą „wyjścia  
naprzeciw niepewności, niepokojom, oczekiwaniom” 
osób na co dzień ponoszących w Kościele  
odpowiedzialność w tej dziedzinie.

Konferencja została pomyślana jako dyskusja w gronie 
wybitnych specjalistów nad aktualnymi wyzwaniami 
związanymi z reformą systemu ochrony danych  
osobowych dokonywaną przez Unię Europejską.  
Celem było dokonanie przeglądu postanowień unijnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które  
ma istotny wpływ na ich przetwarzanie m.in. w para�ach, 
kuriach diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych,  
czy sądach biskupich.
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Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH  
I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”  
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Sławomira. H. Zaręby. Jej celem było m.in. przedstawienie dobrych praktyk  
w opiece nad starszymi osobami niesamodzielnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dzięki konsultacjom  
z zagranicznymi ekspertami polski zespół zdobył cenną wiedzę w zakresie działań asystenckich i opiekuńczych  
w Niemczach i we Włoszech, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i prawno-ustrojowym.

W dyskusjach panelowych nad problematyką opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi ze strony zespołu  
eksperckiego UKSW udział wzięli m.in. ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW,  
dr Marek Kulesza, dr Agnieszka Regulska, dr Marcin Zarzecki i dr Marta Luty-Michalak, a także prorektorzy UKSW 
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski i dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną  
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski oraz gminni specjaliści ds. wdrażania standardów w projekcie.

Do Polski przyjechali następujący specjaliści w wybranych dziedzinach:

Dr Renata Spalek (Włochy) – Wykładowca akademicki na Universita Cattolica del Sacro Cuore (dyrektorka kursów  
i zajęć z zakresu geriatrii, opieki i rehabilitacji, terapii zajęciowej dla osób starszych/niesamodzielnych); specjalistka  
w zakresie terapii zajęciowej dla osób starszych (terapia zajęciowa w geriatrii).

Hedwig Kenkel (Niemcy) – Kierowniczka departamentu opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej w Stowarzyszeniu  
Caritas dla Diecezji Eichstätt, koordynatorka sieci placówek opiekuńczych; wykładowczyni na Katolickim  
Uniwersytecie Eichstätt; członkini zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Starszym w Niemczech  
(Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland – VKAD); członkini-założycielka Stowarzyszenia Hospicyjnego  
„Emmaus” w Hildburghausen. Przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka.

Teresa Loichen (Niemcy) – Pracownik naukowy w Katedrze Edukacji Społecznej na Wydziale Filozo�i i Edukacji  
Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt; uczestniczka projektów unijnych z zakresu coachingu i coachingu 
rodzinnego; dyplomowany pracownik socjalny – pedagog społeczny.

Willi Rudolph (Niemcy) – Dyrektor Domu Opieki dla Osób Starszych Caritas im. św. Alberta Wielkiego w Stein  
(Frankonia, Bawaria); specjalista w zakresie menedżerstwa w służbie zdrowia oraz opieki nad osobami starszymi  
i niesamodzielnymi.

SPOTKANIE Z ZAGRANICZNYMI EKSPERTAMI 

Eksperci z Niemiec i Włoch spotkali się z pracownikami WNHiS oraz WSnR realizującymi projekt   
 dotyczący opieki/usług asystenckich i opiekuńczych nad starszymi osobami niesamodzielnymi.
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WSPÓŁPRACA Z NIST

5 kwietnia zostało zawarte porozumienie pomiędzy  
Uniwesytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Porozumienie podpisali ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW  
oraz dr Iwona Wieczorek dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego.

Strony deklarują wolę współpracy w zakresie m.in.:

• inicjowania prac naukowo-badawczych,
• opracowywanie ekspertyz,
• współpracę w ramach realizacji programów i projektów  
   współ�nansowanych ze środków zewnętrznych,
• wspólna organizację konferencji, seminariów naukowych oraz warsztatów,  
   szkoleń i spotkań informacyjnych

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego to państwowa jednostka  
budżetowa, która realizuje zadania na rzecz harmonijnego rozwoju  
samorządu terytorialnego i podnoszenia stanardów jego działania  
a także zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie  
funkcjonowania samorządu terytorialnego.



PONAD 1 MLN 300 TYS. Z DUN DLA UKSW

IEIB W RCE METROPOLITAN WARSAW

STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
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Do�nansowanych zostanie 20 działań:

• Przetłumaczenie na język angielski wydanych  
  dotychczas w Zeszytach Prawniczych artykułów  
  naukowych dotyczących prawa rzymskiego (Wydział   
  Prawa i Administracji) - 166 320,00 zł;

• Stworzenie anglojęzycznych wersji niektórych artykułów 
  publikowanych w latach 2013-2017 w kwartalniku 
  „Prawo Kanoniczne” (Wydział Prawa Kanonicznego) 
  - 143 000,00 zł;

• Przygotowanie anglojęzycznej wersji 50 wybranych 
  artykułów na 50-lecie Studia �eologica Varsaviensia  
  w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania  
  periodyku (Wydział Teologiczny) - 52 766,00 zł;

• Przygotowanie anglojęzycznej wersji czasopisma 
  Studia �eologica Varsaviensia w latach 2018 i 2019 
  w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania  
  periodyku (Wydział Teologiczny) - 21 106,00 zł;

• Pozyskanie numerów DOI (Digital Object Identi�er) 
  dla publikacji zawartych w Studia �eologica 
  Varsaviensia - (Wydział Teologiczny) - 418,00 zł;

• Umiędzynarodowienie wyników badań opublikowanych 
  w „Studia Ecologiae et Bioethicae” (Wydział Filozo�i 
  Chrześcijańskiej) - 45 760,00 zł;

• Przygotowanie dwóch anglojęzycznych numerów 
  czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy” (Wydział 
  Nauk Humanistycznych) - 73 029,00 zł;

• Tłumaczenie, korekta językowa, stylistyczna oraz 
  redakcyjna w języku angielskim artykułów naukowych  
  zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie Polish 
  Review of International and European Law (Wydział 
  Prawa i Administracji) - 84 040,00 zł;

• Pozyskanie nowych recenzentów zagranicznych 
  publikacji w Zeszytach Prawniczych (Wydział Prawa 
  i Administracji) - 8 800,00 zł;

• Korekta językowo-redakcyjna artykułów publikowanych  
  w Studia �eologica Varsaviensia celem przygotowania 
  ich do publikacji w sieci Internet (Wydział Teologiczny) 
  - 6 970,00 zł;

• Stworzenie anglojęzycznych wersji publikacji 
  wydawanych w „Studia Psychologica” w latach 
  2009-2016 (Wydział Filozo�i Chrześcijańskiej) 
  - 125 840,00 zł;

• Pozyskanie zagranicznych recenzentów artykułów 
  przesłanych do publikacji w Polish Review of 
  International and European Law (Wydział Prawa 
  i Administracji) - 8 800,00 zł;

• Stworzenie angielskiej wersji czasopisma „Człowiek 
  w cyberprzestrzeni” (Wydział Prawa i Administracji) 
  - 105 600,00 zł;

• Business - wdrożenie innowacyjnej platformy 
  upowszechniającej wyniki badań naukowych UKSW   
  (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana 
  Wyszyńskiego w Warszawie) - 424 720,00 zł;

PONAD 1,5 MLN ZŁ. DLA UKSW Z DUN

U  KSW otrzyma ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 
Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).
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- Międzynarodowa konferencja naukowa „Generative 
  Anthropology and Transdisciplinary Inquiry: Religion, 
  Science, Culture, Language / Antropologia Generatywna 
  i badania trans-dyscyplinarne: religia, nauki techniczne, 
  kultura, język” (Wydział Nauk Humanistycznych) 
  - 52 634,00 zł;

- Międzynarodowa konferencja naukowa: „Balancing 
  family and professional life in the context of diagnosis 
  and counseling/ „Równoważenie życia rodzinnego 
  i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa” 
  (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) 
  - 48 012,00 zł;

- Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół 
  - patriotyzm - niepodległość” (Wydział Teologiczny) 
  - 17 101,00 zł;

- Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowości 
  w glottodydaktyce polonistycznej - perspektywa 
  międzynarodowa: teoria i praktyka” (Wydział Nauk 
  Humanistycznych) - 37 290,00 zł;

- Cykl konferencji naukowych „Od niepodległości 
  do niepodległości” (Wydział Nauk Historycznych 
  i Społecznych) - 44 433,00 zł;

- Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania 
  inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW 
  (Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana 
  Wyszyńskiego w Warszawie) - 58 410,00 zł.

Łączna wysokość pozyskanych środków 
to 1 525 049,00 zł.

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)  
- to program wspierający rozwój polskiej nauki przez 
upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników 
działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej  
i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także 
zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym 
znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących 
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 
(MNiSW)

Wsparcie z NCBiR

Na Wydziale Teologicznym będzie realizowany projekt 
Perspektywa dla doktoranta, który otrzymał wsparcie 
�nansowe ze środków Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju w ramach programu POWER.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności 
kształcenia na studiach doktoranckich, by zwiększyć  
konkurencyjność studiów teologicznych i poszerzyć  
ich ofertę, a także podnieść kompetencje i umiejętności 
doktorantów oraz wzmocnić pro�l akademicki dzięki 
wprowadzeniu aspektu praktycznego. Chodzi zwłaszcza  
o rozwój umiejętności prowadzenia badań naukowych 
oraz innowacyjność. Wartość �nansowa projektu to 288 
675,00 zł, w tym kwota do�nansowania z NCBiR wynosi 
280 014,00 zł. Wsparciem zostanie objętych  
10 uczestników studiów doktoranckich na UKSW. 
 
Projekt będzie realizowany od początku września 2018 r. 
do końca września 2021 r.
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IEIB W RCE METROPOLITAN WARSAW

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW znalazł się w gronie podmiotów tworzących RCE  
Warsaw Metropolitan, którego zadaniem jest promocja zrównoważonego rozwoju.

Inauguracja „Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego  
Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)” odbyła się 26 marca w Pałacu Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim. 
W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska,  
prof. Maciej Nowicki – prezes fundacji EkoFundusz oraz b. minister środowiska, prof. Sławomir Ratajczak  
– sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

REC Warsaw zostało powołane przez United Nations University w Tokyo. Warszawskie Centrum jest jednym  
z pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu Polska jest reprezentowana w Global RCE  
Network Education for Sustainable Development.

– Działania Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały dostrzeżone  
   i docenione w postaci zaproszenia nas do grona inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję,  
   że zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego rozwoju stworzy nam nowe możliwości   
   prowadzenia badań i działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie  
   – zauważa prof. Jacek Tomczyk, dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.
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STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ NA UKSW 

W trzeciej edycji programu akredytacyjnego „Studia  
z Przyszłością” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zostały wyróżnione  
kierunki trzech wydziałów naszej uczelni.

Certy�kat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” uzyskały następujące kierunki:  
psychologia, �lozo�a II stopnia, ochrona środowiska II stopnia (Wydział  
Filozo�i Chrześcijańskiej); biologia II stopnia, biologia II w jęz. angielskim  
i inżynieria środowiska (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku); dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna I stopnia (Wydział Teologiczny).

Wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” przyznane zostało studiom 
II stopnia na kierunku biologia (WBNŚ UKSW) oraz studiom I stopnia na kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (WT UKSW).  

Natomiast kierunek �lozo�a II stopnia (WFCH UKSW) otrzymał certy�kat  
specjalny „Laur Innowacji” przyznawany kierunkom studiów za wdrożenie  
najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej  
i technologii wspierających proces dydaktyczny.

Kierownikom nagrodzonych studiów serdecznie gratulujemy!

Relacja z uroczystej Gali:  
http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-69

Więcej zdjęć do obejrzenia:  
http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-70

http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-69 
http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-70 
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Laureatami zostali ci prowadzący, którzy otrzymali  
najwięcej pozytywnych ocen w ankietach  
udostępnionych w USOS-ie:

Wydział Teologiczny
Wykładowca Roku – prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
Ćwiczeniowiec Roku – mgr Tomasz Knecht

Wydział Prawa Kanonicznego
Wykładowca Roku – ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
Ćwiczeniowiec Roku – ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski

Wydział Filozo�i Chrześcijańskiej
Wykładowca Roku – dr Michał Zembrzuski
 Ćwiczeniowiec Roku – dr hab. Jacek Tomczyk

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Wykładowca Roku – prof. dr hab. Józef Naumowicz
Ćwiczeniowiec Roku – dr hab. Anna Czyż

Wydział Prawa i Administracji
Wykładowca Roku – prof. dr hab. Jarosław Majewski
Ćwiczeniowiec Roku – dr Aleksandra Syryt

Wydział Nauk Humanistycznych
Wykładowca Roku – prof. UKSW dr hab. Małgorzata 
Wrześniak
Ćwiczeniowiec Roku – dr hab. Tomasz Korpysz

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 
Szkoła Nauk Ścisłych
Wykładowca Roku – dr Krzysztof Nawara
Ćwiczeniowiec Roku – dr Dorota Dąbrowska

Wydział Nauk Pedagogicznych
Wykładowca Roku – dr Martyna Żelazkowska
Ćwiczeniowiec Roku – mgr Aneta Domżalska

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wykładowca Roku – dr inż. Dorota Andrzejewska
 Ćwiczeniowiec Roku – dr Justyna Marchewka - Długońska

Wydział Studiów nad Rodziną
Wykładowca Roku – dr Anna Czyżkowska
Ćwiczeniowiec Roku – ks. dr Dariusz Tułowiecki

Nagrodzeni zostali także prowadzący ćwiczenia w innych 
jednostkach dydaktycznych UKSW:

Studium Języków Obcych - mgr Leonardo Salvadori

Studium Pedagogizacji - dr Jolanta Stypułkowska

Studium Wychowania Fizycznego - mgr Artur Konior

Statuetkę dla wydziału, na którym studenci wypełnili  
najwięcej oceniających ankiet, otrzymał Wydział Nauk 
Humanistycznych.

BELFER ROKU 2018

22 marca w auli Jana Pawła II odbyła się Gala Belfra Roku, zorganizowana przez  
Samorząd Studentów UKSW. Podczas uroczystości statuetką Belfra Roku nagrodzeni 
zostali nauczyciele akademiccy, którzy zdaniem studentów najlepiej wypełniają swoje 
zadania. Nagrody zostały przyznane osobno dla każdego wydziału w kategoriach: 
Wykładowca oraz Ćwiczeniowiec Roku 2017.
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SESJA UO UKSW W ŁUCKU

W marcowej sesji Szkoły katedralnej Uniwersytetu 
Otwartego UKSW w Łucku uczestniczyło blisko 
sto osób, w tym wszyscy wicekonsulowie RP.  
Indeksy UO UKSW otrzyma 35 studentów  
miejscowego Uniwersytetu.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w katedrze świętych Apostołów Piotra  
i Pawła w Łucku, którą odprawili: proboszcz para�i katedralnej ks. kan. Paweł 
Chomiak oraz ks. prof. Stanisław Urbański, który wygłosił homilię.

Pierwszy wykład na temat wiary i rozumu wobec relatywizmu wygłosił  
kierownik Szkoły Katedralnej dr Kazimierz Szałata (UKSW). Drugi referat  
na temat mistyki pasyjnej św. siostry Faustyny przedstawił  
ks. prof. Stanisław Urbański (UKSW). Red. Jan Pniewski (Polskie Radio)  
mówił na temat wczesnej �lozo�i, która nie była rozumiana jako system,  
ale swoistego rodzaju duszpasterstwo. Popołudniowe spotkanie w Łucku  
zakończyła prezentacja ostatnio wydanych książek o dziejach Kościoła  
na Wołyniu, sięgających czasów Cyryla i Metodego. Książki zaprezentował 
założyciel i dyrektor Ośrodka Wydawniczo-Duszpasterskiego „Wołanie  
z Wołynia” ks. Witold Józef Kowalów z Ostroga.

Warto zaznaczyć, że w spotkaniu wzięło udział blisko sto osób z różnych  
środowisk. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowali  
konsulowie: Teresa Chruszcz, Marek Zapór, Piotr Matusiak oraz attaché  
do spraw kontaktu z Polakami Mateusz Natkowski.

Świat medyczny reprezentowali: prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego  
Pochodzenia na Wołyniu dr Sergiusz Prokopiuk, ordynator Oddz. Ginekologii 
Inwazyjnej Szpitala Miejskiego prof. Anna Kolesnik, ordynator Oddz.  
Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Łucku dr Jerzy Szczuruk,  
ordynator Wojewódzkiego Centrum Oparzeń i Chirurgii Estetycznej  
dr Roman Tracz, ordynator Oddz. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala 
Wojewódzkiego dr Dymytro Struk, dyrektor Centrum Mowy i Słuchu w Łucku 
dr Aleksznder Szczuruk, miejski konsultant chirurgii piersi dr Aleksander  
Gagałowski, konsultant wojewódzki i zastępca lekarza głównego dr Inna  
Szafraniuk. Obecni byli przedstawiciele kurii, miejscowi księża, siostry  
zakonne, dziennikarze oraz liczna grupa studentów Wschodnio-Europejskiego 
Uniwersytetu w Łucku, którzy złożyli formalne wnioski o wydanie indeksów  
Uniwersytetu Otwartego UKSW. Przy okazji wizyty delegacja UO OKSW  
przekazała dla Centrum Pomocy przy łuckiej katedrze dary i świąteczne  
upominki dla najbiedniejszych mieszkańców Wołynia.



KOMUNIKATY BIURA KARIER

BIURO KARIER  
POLECA NOWE  
MIEJSCA PRAKTYK

1. Dla studentów, którzy chcą zdobyć praktyczne  
umiejętności w pracy z rodzinami, seniorami, osobami  
w trudnej sytuacji życiowej zapraszamy na praktyki  
do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

2. Dla tych co chcą pracować z dziećmi i mają  
kreatywne pomysły zapraszamy na praktyki  
do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Gucio  
w Warszawie.

3. Fundacja Mladiinfo Polska zaprasza studentów  
stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii  
na praktyki związane z realizacją szkoleń i projektów 
edukacyjnych. 
 
BIURO KARIER ZACHĘCA  
DO SKORZYSTANIA

20. kwietnia zapraszamy na Dzień Otwarty w Avivie, 
na którym dowiesz się więcej o Aviva Global Graduate 
Leadership Programme. Tu znajdziesz więcej informacji 
http://bk.uksw.edu.pl/node/1994 

Teraz jest najlepszy czas na rozpoczęcie kariery w branży 
doradczej. Rusza największa rekrutacja do EY Polska.
Od 1 marca czekają na studentów i absolwentów płatne 
praktyki lub praca stała w niemal wszystkich zespołach: 
Audytu, Podatków, Transakcji, Doradztwa Biznesowego 
i IT. Oferty oraz więcej informacji znajdują się na stronie 
www.zacznijpoziomwyzej.pl

Jak zdobyć zawód przyszłości? Weź udział w konkursie 
zbadaj.to. i zdobądź jeden z płatnych staży/programów 
mentorskich. Czekają na Ciebie także nagrody dodatkowe, 
w tym udział w �nałowym Boot Campie, podczas którego 
zyskasz nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też bezcenny 
kapitał relacji. Wypełnij formularz rejestracyjny,  
a otrzymasz mejla z zadaniem konkursowym. Więcej 
informacji na stronie https://www.zbadaj.to/#footer 

BIURO KARIER SERDECZNIE ZAPRASZA  
NA KWIETNIOWE SPOTKANIA 
Z PRACODAWCĄ

 
 
 

Śledź stronę  www.bk.uksw.edu.pl i pro�l  
społecznościowy https://www.facebook.com/BK.UKSW/  
a będziesz na bieżąco z różnymi wydarzeniami.
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http://bk.uksw.edu.pl/node/1994
https://badanie.ptbrio.pl/ankieta/327169/zgloszenie-do-programu-zbadajto.html
https://www.zbadaj.to/#footer 
http://www.bk.uksw.edu.pl
https://www.facebook.com/BK.UKSW/
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CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA ZAWODOWEGO 
zaprasza na UKSW Job Day!

Już 18.04 w godz. 10:00-16:00 na terenie UKSW (kampus Wóycickiego, hol na parterze  bud. Auditorium Maximum) 
zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów do udziału w UKSW Job Day. Będzie to świetnia okazja do spotkania 
z przedstawicielami �rm i instytucji, poznania potencjalnych pracodawców, oczekiwań stawianych kandydatom oraz 
pozyskania informacji o możliwościach odbywania praktyk, staży oraz zatrudnienia.

Aby zapoznać się z pro�lami Wystawców zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Zapraszamy!

NOWE SEKCJE AZS UKSW

Białego szaleństwa nigdy za mało, zapraszamy więc do 
nowej sekcji AZS UKSW – Sekcji Sportów Zimowych. 
Treningi odbywają się w każdą sobotę (godz. 9.00 - 10.00) 
w parku trampolin New Age przy ul. Modlińskiej 115. 
Zajęcia mają na celu przygotowanie do sezonu zimowego, 
naukę elementów akrobatycznych oraz opanowanie pod-
stawowych umiejętności gimnastycznych. 

Panie zapraszamy do Sekcji Koszykówki Kobiet.  
Zajęcia odbywają się w środy (godz. 20.00 - 21.45),  
przy ul. Kiwerskiej 3 (Zespół szkół nr 118).

INNE TRENINGI SEKCJI AZS UKSW

Sekcja Piłki Nożnej Mężczyzn
środy, godz. 20:00 - 22:00; boisko przy ul. Picassa,  
Białołęka

Sekcja Siatkówki Kobiet
poniedziałki, godz. 18:00 - 19:15; CRS Bielany,  
ul. Conrada 6

Sekcja Siatkówki Mężczyzn
poniedziałki, godz.19:15 - 20:30; CRS Bielany,  
ul. Conrada 6

Sekcja Koszykówki Mężczyzn
Czwartki, godz.20:30 - 22:15; ul. Kiwerska 3

Terminy i godziny zajęć mogą ulec zmianie.  
Więcej informacji na stronie AZS UKSW  
na facebooku i grupach poszczególnych sekcji.  
Kontakt do przewodniczącego AZS UKSW  
– Patryk Nawrot:  patryknawrot096@gmail.com 

Treningi są bezpłatne, warunkiem koniecznym  
uczestnictwa jest posiadanie ważnej legitymacji AZS. 
Wyrobić ją można na stronie www.azs.waw.pl .

http://www.azs.waw.pl
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W ramach projektu „Młody Dydaktyk w Uniwersytecie” 
POWR.03.04.00-00-D003/17

zapraszamy młodą kadrę akademicką UKSW (do 35 r.ż.) na bezpłatne kursy podnoszące 
kompetencje z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, cyfrowych oraz  
prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Kierownik projektu zaprasza do składania zgłoszeń na Kurs „Licencjonowany operator 
drona e-dron”, który odbędzie się w czerwcu 2018 (liczba miejsc 8). Formularze  
rekrutacyjne i szczegółowe informacje dotyczące szkolenia na stronie Działu Kształcenia.

Kontakt:
b.karpiuk@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 07

Studencie, Doktorancie! 
Chcesz spróbować mobilności akademickiej, ale się wahasz? 

Przyjdź na spotkanie 19 kwietnia o godz. 12.00 w sali 201, bud. 23, a dowiesz się jak aplikować na program MOST, 
jak najlepiej wykorzystać czas na wymianie i co zrobić, by po powrocie bez problemu i różnic programowych zaliczyć 
semestr.

KOMUNIKAT DZIAŁU KSZTAŁCENIA

mailto:b.karpiuk%40uksw.edu.pl?subject=M%C5%82ody%20Dydaktyk%20w%20Uniwersytecie
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www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Nieokreśloność i granice

(red.) Magdalena Danielewiczowa,  
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Alicja Wójcicka

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

(red.) Jerzy Sikora, Jakub Jurkowski

Debaty UKSWordzkie cz. 2

(red.) Magdalena Butkiewicz, 
Katarzyna Flader-Rzeszowska, Jarosław A. Sobkowiak

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1681
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1682
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1683


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



