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NASZ PATRON 
W DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

Papież Franciszek na Kongresie Spraw 
Kanonizacyjnych podpisał dekret o heroiczności 

cnót Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
To poważny krok w kierunku 
beatyfikacji naszego Patrona.

Do beatyfikacji niezbędny jest cud dokonany 
za pośrednictwem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

"Od dziś oficjalnie nazywać go można 
Czcigodnym Sługą Bożym", (PAP).

UKSW CHĘTNIE WYBIERANY 

Nasz uniwersytet znalazł się w pierwszej dziesiątce uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów 
na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie.

Według rankingu opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego UKSW zajął siódmą 
pozycję wśród uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce 
– cztery i więcej zgłoszeń kandydatów).

Warto zaznaczyć, iż jesteśmy najchętniej wybieranym 
uniwersytetem szerokoprofilowym:

Politechnika Gdańska 9,3
Politechnika Warszawska 7,6
Politechnika Poznańska 6,8
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 5,6
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 5,5
Politechnika Łódzka 5,4
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4,7
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4,6
Uniwersytet Warszawski 4,6
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 4,3
 
Więcej informacji na stronie MNiSW

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-rekrutacji-na-studia-w-roku-2017-18.html


AMBASADOR NIEMIEC NA UKSW

12 grudnia mury naszego Uniwersytetu odwiedził 
Jego Ekscelencja Rolf Nikel, Ambasador Niemiec 

w Polsce. W czasie tej przedświątecznej wizyty 
odbyło się spotkanie z ks. Rektorem, 

Stanisławem Dziekońskim.

W trakcie spotkania poruszono wiele wątków 
polsko-niemieckiej współpracy, przejawiającej się 
w licznych inicjatywach podejmowanych przez 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Oprócz szeregu umów i listów intencyjnych, jakie 
łączą UKSW z różnymi instytucjami naukowymi 
i akademickimi w Niemczech, wymieniano 
przedsięwzięcia konkretnych pracowników 
i studentów UKSW, będące wyrazem żywej 
i konkretnej współpracy badawczej, kulturowej 
i edukacyjnej. Obaj rozmówcy podkreślili rangę 
tych inicjatyw dla budowania owocnych relacji 
polsko-niemieckich, których promotorem w czasie 
Soboru Watykańskiego II był Patron Uniwersytetu, 
Kardynał Stefan Wyszyński.
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WSPÓŁPRACA 
Z KAZACHSKĄ UCZELNIĄ

Współpraca naukowa, prowadzenie wspólnych 
badań, wymiana kadry, studentów oraz informacji 

naukowej to główne punkty listu intencyjnego 
podpisanego przez UKSW i Uniwersytet 

w Szymkiencie.

Dokument inicjujący współpracę obu uczelni został 
podpisany 13 grudnia br. Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowali JM 
Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Prorektor 
ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW, 
ks. prof. Ryszard Czekalski. Uczelnię kazachską Pani 
Prorektor ds. naukowych Bibigul Kozbagarova.

Strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań 
naukowo – badawczych, które szczegółowo zostaną 
ustalone w odrębnej umowie.

WSPÓŁPRACA 
Z KOMENDĄ GŁÓWNĄ POLICJI

Nasza uczelnia rozpoczęła współpracę z Komendą 
Główną Policji.

Porozumienie podpisali nadinspektor dr Jarosław 
Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz 

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Sygnatariusze listu deklarują wolę pogłębienia 
współpracy, opartej o zasady partnerstwa, lojalności 
oraz wzajemnego zaufania. Szczególnym wymiarem 
współpracy będzie objęcie Patronatem Rektora 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz Komendanta Głównego Policji konferencji 
międzynarodowej.

Strony podejmą wszelkie działania niezbędne 
do sfinalizowania wspólnego przedsięwzięcia, 
w tym wyznaczą koordynatorów odpowiedzialnych 
za realizację zapisów listu intencyjnego oraz ustalenie 
szczegółowych obszarów współpracy.



SPOTKANIE NAUKOWCÓW W EKON 

Eksperci z Niemiec, Włoch i Austrii spotkali się z naukowcami UKSW realizującymi projekt w opiece nad 
starszymi osobami niesamodzielnymi. Wspólnie zwiedzili ośrodek EKON w Otrębusach k/Warszawy.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH 
DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”. 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 w wymiarze 
praktycznym wiedzę w zakresie działań asystenckich i opiekuńczych w Niemczach, Austrii oraz we Włoszech. 
Do Polski przyjechali następujący specjaliści w wybranych dziedzinach:

Prof. Manfred Cassens (Niemcy/Austria) – Dyrektor Instytutu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych FOM 
Monachium, wieloletni członek Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Prewencji oraz  
Austriackiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; ekspert w zakresie zarządzania jakością w sektorze 
usług społecznych i medycznych.

Prof. Joachim Thomas (Niemcy) – Wykładowca akademicki na KU-Eichstaett, m.in. na kierunkach 
kształcących kadry systemu usług społecznych (asystenckich i opiekuńczych) dla starszych osób 
niesamodzielnych, profesor diagnostyki psychologicznej oraz interwencji psychologicznej; ekspert 
w zakresie rynku pracy, profesjonalizacji usług społecznych oraz zapewniania jakości (w tym w obszarze 
usług zdrowotnych i społecznych).

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).

Dr Mara Strazzacappa (Włochy) – Lekarz geriatra w Sileziosi Operai della Croce (Trampone), wykładowca aka-
demicki na Universita Cattolica del Sacro Cuore; specjalistka w zakresie pracy z osobami starszymi/
niesamodzielnymi oraz od organizacji wsparcia dla tych osób.

Oprócz zapoznania się ze szczegółowymi założeniami i celami projektu oraz stanem realizacji poszczególnych 
zadań, licznych spotkań i dyskusji z członkami zespołu projektowego z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, zagraniczni eksperci mieli okazję poznać szeroką działalność Partnera Projektu – Stowarzyszenia 
Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

Wraz z ekspertami z UKSW – ks. prof. Mieczysławem Ozorowskim, ks. prof. Januszem Surzykiewiczem oraz 
dr. Markiem Kuleszą, zwiedzili ośrodek EKON w Otrębusach k/Warszawy, w którym odbywają się szkolenia 
opiekunów i asystentów osób niesamodzielnych. W ramach prezentacji ośrodka, w pomieszczeniach 
przeznaczonych do ćwiczeń praktycznych, odbył się także pokaz działania sprzętów i urządzeń dedykowanych 
do pomocy osobom niesamodzielnym.
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kiermasz Bożonarodzeniowy wraz z kolędowaniem odbył się 7 grudnia 2017 r. w Auditorim Maximum 
przy ul. Wóycickiego 1/3. Gośćmi honorowymi była Pani Prorektor ds. studentów i kształcenia, 

prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, ks. prof. UKSW dr hab. Jan 
Niewęgłowski, Pani Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr Ewa Kulawska oraz Pan Prodziekan 

Wydziału Nauk Pedagogicznych, prof. UKSW dr hab. Witold Starnawski. Obecni byli również nauczyciele 
akademiccy, pracownicy dziekanatu oraz studenci.

Kiermasz świąteczny wraz z kolędowaniem został zorganizowany już po raz trzeci przy współpracy z uczniami 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz nauczycielami z Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie 
oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie. Podczas kiermaszu 
można było nabyć rękodzieło artystyczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ich rodziców 
i nauczycieli, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na doposażenie pracowni artystycznych w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie.

Organizatorem kiermaszu byli studenci z  Koła Pedagogów Specjalnych działającego na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych UKSW wraz z opiekunem naukowym dr Kingą Krawiecką.



NAGRODA MINISTRA DLA REKTORA

STYPENDIA MINISTRA PRZYZNANE

PROFESURA KS. WROCEŃSKIEGO

MINIATURA DLA NASZYCH NAUKOWCÓW

WE WŁADZACH PSTD

SUKCESY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UKSW

PROF. UKSW DR HAB. RAFAŁ WIŚNIEWSKI 
W RADZIE NAUKOWEJ BIBLIOTEKI NARODOWEJ

KOLEJNY GRANT DLA KS. PROF. JÓZEFA NAUMOWICZA
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NAGRODA MINISTRA DLA REKTORA UKSW 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
uhonorował Jego Magnificencję ks. prof. Stanisława Dziekońskiego 

nagrodą za osiągnięcia organizacyjne.

Minister Jarosław Gowin docenił osiągnięcia JM ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, podejmowane 
na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wymiarze organizacyjnym w roku akademickim 
2016/2017.

STYPENDIA MINISTRA PRZYZNANE 

Młodzi badacze z UKSW znaleźli się w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia za wybitne osiągnięcia przyznawane są studentom i doktorantom na wniosek rektorów uczelni. 
W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 
25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. 
Wypłata następuje jednorazowo.

Stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymali:

Doktoranci
1. Radosław Rogoza – nauki społeczne

Studenci
1. Marta Doroszuk – psychologia
2. Ewa Helena Gołębiewska – psychologia
3. Justyna Jastrzębska – psychologia
4. Katarzyna Kwiatkowska – psychologia
5. Maria Magdalena Kwiatkowska – psychologia
6. Paulina Markowicz – psychologia
7. Patrycja Michalak – psychologia
8. Małgorzata Nazarowicz – psychologia
9. Kamil Niziołek – psychologia
10. Bartłomiej Oręziak – prawo
11. Weronika Stawińska – prawo
12. Izabela Magdalena Sudowska – psychologia
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PROFESURA DLA KS. PROF. 
WROCEŃSKIEGO

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 7 grudnia br. 
nominację profesorską ks. prof. Józefowi 

Wroceńskiemu z Wydziału Prawa Kanonicznego.

Ks. profesor Wroceński ukończył w 1982 r. studia 
w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa 
Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej 
(obecnie UKSW), a następnie rozpoczął 
na wydziale pracę naukowo-dydaktyczną. W 1985 r. 
uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, 
a w 1998 r. obronił habilitację nt. Roli i zadań 
prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. 
W roku następnym mianowany został profesorem 
nadzwyczajnym UKSW. W latach 2005-2012 był 
dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. 
Tytuł naukowy profesora nauk prawnych Prezydent 
RP nadał mu 23 września 2017 r. , akt nominacyjny 
ks. prof. Wroceński odebrał 7 grudnia 2017 r.

MINIATURA DLA NASZYCH NAUKOWCÓW 

Coraz liczniejsza grupa naukowców UKSW realizuje projekty finansowane z Narodowego Centrum Nauki. 
Do tego grona dołączyli dr Dominika Dzwonkowska oraz dr Piotr Chybalski.

Laureatami konkursu Miniatura 1 zostali dr Dominika Dzwonkowska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
oraz dr Piotr Chybalski z Wydziału Prawa i Administracji. Dr Dzwonkowska będzie badać "Problem zakresu 
refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera", dr Piotr Chybalski pochyli się nad 
zagadnieniem - "Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia 
prawnego" realizację swoich projektów otrzymali oni odpowiednio 25 256 zł oraz 6 430.

Łącznie pracownicy UKSW w ramach konkursu Miniatura 1 zdobyli już 177 496 zł. Poniżej pełna lista 
laureatów konkursu NCN (stan na dzień 8 grudnia 2017 r.):
• dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" 
   - 5 445 zł;
• dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich 
   w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
• dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo    
   - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
• dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa 
   własności" - 18 315 zł;
• ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich 
   wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
• dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" 
   Adama Naruszewicza" - 10 287 zł;
• dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego 
   Egiptu" - 26 082 zł;
• dr Piotr Chybalski (WPiA) - ""Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład 
   zapożyczenia prawnego" - 6 430 zł;
• dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) - "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych 
   Ronalda Sandlera" - 25 256 zł.
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WE WŁADZACH PSTD 

Teolodzy duchowości z UKSW zostali wybrani do 
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Teologów Duchowości.

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Teologów 
Duchowości (PSTD), obradujące 1 grudnia 2017 r. 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstocho-
wie, wybrało na 4-letnią kadencję na przewodniczą-
cego PSTD ks. prof. UKSW dr. hab. Marka Tatara. W 
skład Zarządu PSTD zostali wybrani z UKSW: sekre-
tarz 
– s. dr. Ewa Korbut, członek Zarządu PSTD – ks. prof. 
UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka; przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej PSTD – ks. prof. dr. hab. Czesław 
Parzyszek SAC.

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości to kato-
licka organizacja naukowa z siedzibą przy Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która skupia 
teologów duchowości z kraju i zagranicy. Jej celem 
jest między innymi prowadzenie badań w dziedzinie 
duchowości, promowanie i popularyzowanie wiedzy 
w zakresie duchowości katolickiej, a także integrowa-
nie środowiska teologów duchowości w Polsce 
i koordynowanie podejmowanych przez nich prac 
naukowo-badawczych.

SUKCESY SAMORZĄDU 
DOKTORANTÓW UKSW 

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów 
UKSW we władzach Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów oraz Doktoranckiego Forum 

Uniwersytetów Polskich.

Doktoranccy Delegaci zebrani podczas XXII Zjazdu 
Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich 
w Lublinie oraz XIV Zjazdu Delegatów Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów w Warszawie wybrali 
nowe władze tych organizacji na kandencję 2018.

Wielkim sukcesem naszego Uniwersytetu jest 
powołanie Wiceprzewodniczącej Zarządu Samorządu 
Doktorantów UKSW mgr Justyny Słowińskiej 
(Wydział Teologiczny) na Przewodniczącą 
Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. 
DFUP jest porozumieniem branżowym składającym 
się z doktorantów uczelni wchodzących w skład 
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Z kolei podczas obrad Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów w skład Komisji Rewizyjnej powołany 
został mgr Igor Kilanowski (Wydział Prawa 
Kanonicznego) Przewodniczący Zarządu Samorządu 
Doktorantów UKSW.
KRD jest organem ustawowym, reprezentującym ogół 
polskich doktorantów. KRD wyraża opinie Ministrowi 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach doktoranc-
kich oraz dotyczących funkcjonowania nauki i syste-
mu szkolnictwa wyższego.

Serdecznie gratulujemy!



PROF. UKSW DR HAB. 
RAFAŁ WIŚNIEWSKI 

W RADZIE NAUKOWEJ 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski został 
powołany do Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotr Gliński na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, 
dyrektora Biblioteki Narodowej, powołał prof. UKSW 
dra hab. Rafała Wiśniewskiego w skład Rady Nauko-
wej tejże biblioteki w kadencji 2018-2024. Pan profesor 
jest kierownikiem Zakładu Badań nad Kulturą w In-
stytucie Socjologii UKSW oraz pełni funkcję dyrektora 
Narodowego Centrum Kultury.

Gratulujemy!

KOLEJNY GRANT DLA KS. PROF. 
NAUMOWICZA 

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z WNHiS 
otrzymał dofinansowanie na realizację projektu 
badawczego w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki.

Projekt dotyczy przekładu na język angielski 
książki pt.: "Geneza chrześcijańskiej rachuby lat" 
oraz jej rewizja i aktualizacja autorska, księdza 
profesora Józefa Naumowicza. Przyznana kwota 
na badania to 84 090,00 zł. 

Jest to czwarty w tym roku grant pozyskany 
z NPRH przez naszych pracowników. Oprócz dwóch, 
pozyskanych w tym roku przez ks. prof Naumowicza 
projektów, granty zdobyli również: ks. prof. UKSW 
dr hab. Tadeusz Kołosowski - Wydział Nauk 
Historycznych i Społecznych oraz prof. UKSW 
dr hab. Anna Kuśmirek - Wydział Teologiczny.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) 
swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku, kiedy 
to wręczono pierwsze akty nominacyjne 9 członkom 
Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
Ustanowiony program powstał w odpowiedzi 
na postulaty środowisk humanistycznych, 
a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji 
z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk 
humanistycznych w Polsce.
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WALCZYMY O ZDOBYCIE LOGO HR

Nasz Uniwersytet rozpoczął starania o logo HR Excellence in Research. Logo nadawane jest przez Komisję 
Europejską instytucjom, które są wzorem, m.in. w procesie rekrutacji pracowników naukowych.

W przygotowaniu strategii HR niezwykle ważne jest zaangażowanie społeczności akademickiej. Aby wesprzeć 
nasz Uniwersytet w staraniach o logo HR, doktoranci UKSW wypełnili ankietę, która posłuży do napisania stra-
tegii HR przez zespół projektu.

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez KE instytucjom, które wdrażając zasady „Europejskiej 
Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środo-
wisko pracy i rozwoju.

Uzyskanie logo HR Excellence in Research zwiększy prestiż i atrakcyjność UKSW wśród naukowców zza grani-
cy. Uczelnie posiadające logo HR są uznawane za wiarygodne, mają silną pozycję wśród jednostek naukowych 
na świecie. HR Excellence in Research to prestiż i renoma dla pracowników i studentów Uniwersytetu.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://uksw.edu.pl/pl/nauka/europejska-karta-naukowca

PROJEKT STAŻOWY DLA STUDENTÓW EKONOMII 

Studenci drugiego i trzeciego roku ekonomii studiów stacjonarnych I stopnia mogą wziąć udział 
w projekcie rozwoju kompetencji praktycznych dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

18 grudnia br. rusza pierwsza edycja rekrutacji uczestników projektu „Program rozwoju kompetencji 
praktycznych na kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW”. 
Celem głównym jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa 70 studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych kierunku ekonomia poprzez 
odbycie 360 godzin staży u pracodawców w okresie od 01.11.2017 do 31.09.2019 r.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu europejskiego POWER, ponieważ wpłynie 
pozytywnie na kształtowanie kompetencji lub kwalifikacji wśród studentów UKSW oczekiwanych przez 
pracodawców od kandydatów do pracy w branży ekonomicznej w perspektywie strategii "Europa 2020", 
zdefiniowanych w „Analizie kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów 
na rynku pracy” oraz Badaniach „Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Uczestnictwo w stażach pozwoli studentom stać się dużo bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, 
kontynuować edukację, znaleźć zatrudnienie lub otworzyć własną działalność po zakończeniu kształcenia.

Cele szczegółowe projektu:

• podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu zgodnego z potrzebami pracodawców i predyspozycjami 
   stażystów,
• nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy oraz zdobycie doświadczenia w środowisku 
   pracy, zwiększające szanse UP na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu studiów,
• wzrost wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym kultury organizacyjnej, procesów 
   i stosowanych procedur co pozwoli UP na adaptację w profesjonalnym środowisku pracy,
• rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i analitycznych oczekiwanych przez pracodawców, takie jak: 
   współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, dobra organizacja pracy, radzenie sobie w trudnych 
   sytuacjach przez UP.

Szczegóły na stronie Projektu: 
http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/881
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CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA ZAWODOWEGO ZAPRASZA

W grudniu studenci planujący pracę z dziećmi mieli możliwość uczestniczenia w zorganizowanym 
przez CSiDZ warsztacie pt. „ Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – co powinno niepokoić”. Warsztat 

prowadzony był przez p. Martę Cieślę – absolwentkę UKSW i jednocześnie założycielkę 
Centrum Wspierania Rozwoju ESPERI.

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w semestrze letnim 2017/2018 w warsztatach z obszaru rozwoju 
osobistego prowadzonych w ramach zajęć ogólnouczelnianych. Szczegółowy plan wraz z ilością punktów ECTS 
za poszczególne zajęcia dostępny jest na stronie internetowej CSiDZ: www.szkolenia@uksw.edu.pl.

Koniec roku to dla wielu czas podsumowań i tworzenia postanowień noworocznych. Jeśli Twoje postanowienia 
dotyczą rozwoju zawodowego i nie chcesz, żeby zostały one jedynie w sferze marzeń, skorzystaj z bezpłatnych 
konsultacji z doradcą zawodowym, który pomoże Ci w sprecyzowaniu celu i zaplanowaniu kolejnych kroków 
prowadzących do jego osiągnięcia.

Szczegóły znajdziesz na: 
www.szkolenia.uksw.edu.pl/node/7

Marzysz o stażu lub pracy w konkretnej firmie / instytucji? Chciałbyś wiedzieć, jak wygląda proces 
rekrutacyjny, jacy specjaliści są aktualnie poszukiwani, jak wyglądają możliwe ścieżki awansu? 
Zgłoś nam swoje potrzeby, a my postaramy się zaprosić przedstawicieli firmy na organizowane przez 
CSiDZ targi pracy, w czasie których będziesz mógł uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Możesz skontaktować się z nami:

Tel. 22 569 97 97
e-mail: konsultacje@uksw.edu.pl

Na pomysły czekamy do 28 lutego 2018 r.

BIURO KARIER W 2017 

• odbyło się 19 spotkań dla studentów, a  w tym: 
   z konsulem amerykańskim, grecką firmą Job Trust, 
  Ministerstwem Rozwoju, Study&Work in Australia

• zorganizowaliśmy targi wolontariatu „ZaQmaj 
   wolontariat”

• byliśmy z Wami na inauguracjach i graduacjach, 
   kiedy mogliście zamawiać Kartę Absolwenta UKSW

• zrealizowaliśmy kolejne badanie losów zawodowych 
   absolwentów UKSW 

• w Radiu UKSW opowiadaliśmy o naszej pracy

• przyjęliśmy ponad 11500 studentów

• ponad 3800 studentów zgłosiło się na praktyki 

• podjęliśmy współpracę z 22 nowymi 
   pracodawcami - mamy już 119 pracodawców 
   przyjmujących na praktyki

• udostępniliśmy ponad 2600 ogłoszeń o pracę, 
   staż i praktyki na stronie BK

• mamy ponad 1300 obserwujących na FB i liczymy 
   na kolejnych :)

Z raportu o funkcjonowaniu uczelni wiemy, 
że oceniacie naszą pracę dobrze i bardzo dobrze – 
ponad 80% studentów docenia fachowość i życzliwość 
pracowników BK. Dziękujemy za wysoką ocenę :)

Dzięki Wam wkraczamy w 2018 rok z pozytywną 
energią i nowymi siłami  do dalszej pracy :)

http://www.szkolenia.uksw.edu.pl/node/7
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www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej 
nauki społecznej,

ks. Piotr Mazurkiewicz

Studium Pisma Świętego 
w Akademii Teologii Katolickiej,

Beata Zbarachewicz

Węgierskie mniejszości narodowe 
i ich światy społeczne,

Izabela Bukalska

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1622
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1624
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1627


„ABSOLWENT Z KOMPETENCJAMI 2”

NA WT UKSW RUSZA REKRUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU 
„ABSOLWENT Z KOMPETENCJAMI 2”.

Celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji studentów i ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez 
współpracę z pracodawcami oraz nabycie umiejętności specjalisty w zakresie CSR (Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu).

CSR to nowy na rynku pracy zawód, który polega na budowaniu koncepcji przedsiębiorstwa opartej o etykę 
i interesy społeczne różnych grup interesariuszy, wzmocnionej przez podstawy PR, marketingu, komunikacji 
i dialogu (Więcej o tym: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html)

W programie:        

• uzyskanie uprawnień z CSR (w tym wizyty studyjne i współpraca z pracodawcami),
• lektorat Angielski Biznesowo,
• warsztaty przywództwa i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
• warsztaty prawne podstawy przedsiębiorczości,
• warsztaty produkcje informacyjne kształcące kompetencje analityczne.

Rekrutacja do projektu trwa od 8 do 29 stycznia 2017 r. – zgłoszenia e-mailowe na adres sz.ciecko@uksw.edu.pl

Wymagane informacje:

Imię i nazwisko, kierunek i specjalność, średnia ocen za miniony rok akademicki.
O udziale decydują kolejność zgłoszeń oraz średnia ocen.

Projekt jest przeznaczony dla Studentów/Studentek Wydziału Teologicznego II roku kierunku Dziennikarstwo 
i Komunikacja Społeczna studiów I stopnia. Czas trwania projektu 3 semestry (IV-VI).

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany wkrótce.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
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