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Droga Społeczności Uniwersytecka, 
Rozpoczynamy  edycję NEWSLETTERA UKSW. Przekazywać Wam będziemy informacje 
o życiu  naszej Uczelni i Jej codziennych sprawach. Pragniemy, żeby nasz biuletyn 
miał nowoczesną i dynamiczną formę. Dlatego zapraszając do subskrypcji liczymy na 
współpracę PT Odbiorców z naszą redakcją.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
2015/2016
Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają 
zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2015/2016. Uroczystość 
odbędzie się 12 października 2015 r. (poniedziałek) o godz.11:00 w auli im. Jana 
Pawła II, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

PROGRAM:

godz. 9:30
Msza Święta koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP  
przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, 
Wielkiego Kanclerza UKSW

godz. 11:00
Uroczysta sesja w auli im. Jana Pawła II:
•	 Hymn państwowy
•	 Przemówienie Jego Magnificencji Rektora ks. prof. dr. hab. Stanisława 

Dziekońskiego
•	 Wystąpienia Gości
•	 Immatrykulacja
•	 Gaude Mater Polonia
•	 Wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów
•	 Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Jacka Niklińskiego, Rektora Uniwersytetu 

Medycznegow Białymstoku pt. Quo vadis, medicina?
•	 Gaudeamus igitur

W tym numerze

•	 ZAPROSZENIE NA 
INAUGURACJĘ ROKU 
AKADEMICKIEGO

•	 UKSW W RANKINGACH/
GALERIA Z WYDARZEŃ

•	 E-UNIWERSYTET

•	 PROJEKTY STRATEGICZNE  
DLA ROZWOJU UCZELNI

•	 WSPÓŁPRACA UKSW  
Z OTOCZENIEM

•	 BADANIA I NAUKA – 
PODSUMOWANIE

•	 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 
BILANS

•	 INFRASTRUKTURA – ROZWÓJ 
I PLANY

•	 WYNIKI REKRUTACJI 
2015/2016

•	 RANKING PERSPEKTYW 2015

•	 CZY WIECIE ŻE...

•	 ZAPROSZENIA
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Minione 3 lata na UKSW to okres dynamicznego rozwoju Naszej Alma Mater.  
Wdrożyliśmy reformy, które pozwalają sprostać nowym wyzwaniom i w pełni 
wykorzystać Nasz potencjał naukowy, i dydaktyczny. Dzięki zaangażowaniu 
i pracy całej społeczności akademickiej wspólnie odnosimy sukces!  
W pierwszym numerze chcemy przypomnieć co udało się już osiągnąć. 

Od 2012 w UKSW  sukcesywnie wdra-
żany jest  model zarządzania uczelnią 
oparty na jakości i kontroli jakości  
poprzez usprawnienie istniejących sys-
temów i utworzenie nowych modeli. 
Projekt zrealizowany został w oparciu  
o pozyskane fundusze w kwocie dofi-
nansowania blisko 6 mln. 
•	 W ramach projektu wprowadzo-

no m.in. system ocen okresowych, 
system premiowania, system ocen 
jakości kształcenia, model zarządza-
nia projektami, model współpracy  

z pracodawcami, księgę kompeten-
cji, politykę rachunkowości, ustale-
nie gospodarki finansowej. 

•	 Przeprowadzony został profesjonal-
ny cykl szkoleń dla kadry naukowej  
z zakresu umiejętności pozyskiwa-
nia środków na badania i projekty 
naukowe.  

•	 Bardzo szerokim programem szko-
leń z zakresu rozwoju pracowników 
organizacji pracy, zarządzania ze-
społem, objęci zostali kierownicy  
i pracownicy  jednostek Uczelni.

e-Uniwersytet
Rozwój Uniwersytetu zależy w znacznej 
mierze od zdolności Uczelni do odpo-
wiedzi na wyzwania czasu. Jednym z nich 
jest dotrzymanie kroku dokonującej się 
cyfrowej rewolucji cywilizacyjnej. Cyfry-
zacja życia staje się stopniowo czymś 
powszechnym. UKSW chce być częścią 
zachodzących zmian nie jako bierny 

obserwator, ale ich aktywny uczestnik. 
W ostatnich trzech latach Uniwersytet 
przeznaczył znaczne środki finansowe 
na rozwój projektów IT, które pomagają 
sprawnie zarządzać uczelnią i wykorzy-
stywane są w procesie nauczania. Dzię-
ki tym wszystkim inicjatywom Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie konsekwentnie realizuje 
idee e-uniwersytetu i wdraża je w życie.

UKSW w pierwszej trójce najczę-
ściej wybieranych uniwersytetów 
przez kandydatów na studia. 
(Na podstawie danych MNiSW)

Absolwenci UKSW na 3 miejscu 
najchętniej zatrudnianych ab-
solwentów przez pracodawców  
woj. mazowieckiego. 
(wg. rankingu Perspektyw 2015)

W rankingu Perspektyw UKSW  
zajmuje 12 miejsce wśród uni-
wersytetów.

UKSW zajmuje 12 miejsce wśród 
uniwersytetów pod wzglę-
dem ilości zdobytych grantów,  
awansowaliśmy o 6 miejsc w po-
równaniu do 2011 i 2012r.

Wśród wszystkich podmiotów sta-
rających się o granty awansowa-
liśmy na 41 miejsce z pozycji  100.

85 % absolwentów poleciłoby 
UKSW swoim znajomym (na 
podstawie badania „Monito-
rowanie losów zawodowych 
absolwentów”)

Rankingi

WWW w nowej odsłonie

Od 4 września 2015 r. mamy 
stronę internetową UKSW 
w nowej odsłonie! 
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ERP
W 2014 r. na UKSW rozpoczęto wprowa-
dzanie zintegrowanego system informa-
tyczny ERP, który służy efektywnemu za-
rządzaniu całością instytucji. Usprawnia 
zarządzanie finansami, majątkiem i spra-

wami kadrowymi a także ułatwia analizę 
danych. Uczelnia korzysta już z modu-
łów: kadry i płace oraz finanse i księgo-
wość. W niedalekiej przyszłości system 
ten zostanie rozbudowany o dodatkowe 
moduły.

ESOD
Od początku 2015r. wprowadzany 
jest elektroniczny obieg dokumentów,  
który znacznie uprości i przyspieszy 
pracę administracji Uczelni.

APlikAcjA mObilnA

Zintegrowany system informatyczny 
to najważniejszy, ale nie jedyny ele-
ment informatyzacji uczelni. Powstała 
również aplikacja mobilna dla studen-
tów, dzięki której, w dowolnym miejscu 
mogą w urządzeniach mobilnych korzy-
stać z systemu USOS. Zawiera ona m.in. 
informacje o bieżących wydarzeniach, 
plan zajęć, odwołane 
wykłady oraz wizuali-
zację umiejscowie-
nia sal wykładowych  
i budynków na oby-
dwu kampusach.

cyfRyzAcjA 
ARchiwum ukSw
W latach 2012-
2014 przejęto do 
Archiwum UKSW, 
a następnie upo-
rządkowano i zewi-
dencjonowano ma-
teriały archiwalne  
(z lat 1954-2014)  

z 28 jednostek organizacyjnych UKSW 
w 132 dopływach o łącznym rozmiarze 
283,18 mb. Obecnie w Archiwum UKSW 
znajduje się 9484 zeskanowanych ne-
gatywów i 10843 zeskanowanych pozy-
tywów.

wiRtuAlnA PlAtfORmA DO kOntAktu 
uczElni z PRAcODAwcAmi

Już wkrótce! Powstanie platforma in-
formatyczna która ułatwi współpracę  
w zakresie oferowania ciekawych prak-
tyk dla studentów oraz możliwości od-
bywania staży i oferowania miejsc pra-
cy.

E-mAtRycA EfEktów 
kSztAłcEniA

Celem powstałej ma-
trycy jest usprawnie-
nie procesu tworze-
nia relacji pomiędzy 
przedmiotami pro-
gramu kształcenia  a 
zakładanymi efekta-
mi kształcenia. Jest 
przydatnym narzę-
dziem weryfikują-
cym czy kierunkowe 
efekty kształcenia są 
spójne z efektami 
kształcenia przypisa-

Samorząd Studentów ogłosił kon-
kurs na maskotkę uniwersytecką. 
Zwycięski projekt ma już wizualiza-
cję.

Od roku akademickiego 2013/2014 
r. wykładowcy z UKSW prowa-
dzą lekcje pokazowe w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie 
mają okazję poczuć się jak praw-
dziwi studenci podczas wykładów. 
To wyjątkowa okazja do prowa-
dzenia ciekawych dyskusji na uni-
wersyteckim poziomie.
Nasza oferta uwzględnia ponad 
60 tematów do wyboru.

Maskotka UKSW

Spotkania w liceach
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nymi do obszaru kształcenia zgodnie z 
Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Z ma-
tryc korzystają już wydziałowe komisje 
ds. jakości kształcenia.

Projekty strategiczne 
dla rozwoju Uczelni

cEntRum lAbORAtORyjnE 
nAuk PRzyRODniczych ukSw
Wzniesione Centrum Laboratoryjne 
Nauk Przyrodniczych to nowoczesny, 
w pełni klimatyzowany, czteropiętrowy 
obiekt, który powstał w kampusie przy 
ul. Wóycickiego. Znajduje się w nim 
łącznie 47 laboratoriów stworzonych 
z myślą o studentach takich kierunków 
jak: chemia, fizyka, biologia, ochrona 
środowiska, inżynieria środowiska, in-
formatyka, matematyka i ekonomia, so-
cjologia. Docelowo korzystać z labora-
toriów będzie blisko 1,5 tys. studentów  
Uniwersytetu. Całkowita wartość pro-
jektu to blisko 60 mln, kwota dofinan-
sowania to blisko 32 mln pozyskanych 
z dofinansowania projektu „Mazowiec-
kie Centrum Laboratoryjne Nauk Przy-
rodniczych UKSW źródłem zwiększenia 
transferu wiedzy ze świata nauko do 
gospodarki dzięki wzmocnieniu infra-
struktury badawczo-rozwojowej. 
Wartość projektu – 60 mln

StuDiO tElEwizyjnE

Dzięki współpracy z BZ WBK, w kam-
pusie przy ul. Dewajtis powstała no-

woczesna,  na miarę dynamicznego 
i światowego rozwoju technologii me-
dialnych, pracownia technik radiowo-
-telewizyjnych. W ramach współpracy 
UKSW pozyskał na ten cel kwotę 60 
tys.  pln.  W studio telewizyjnym nie tyl-
ko swoje zajęcia praktyczne odbywają 
studenci dziennikarstwa, ale powstają 
także multimedialne projekty kół na-
ukowych.
Wartość projektu – 2 mln

cEntRum tEchnOlOgii

infORmAcyjnych nAuk

humAniStycznO-SPOłEcznych

UKSW jest liderem w projekcie nowo-
czesnej infrastruktury ITC dla nauk 
humanistycznych i społecznych . Dzię-
ki umowie dotyczącej dofinansowania 
projektu „Centrum Technologii Infor-
macyjnych Nauk Humanistyczno-Spo-
łecznych” zawartej między UKSW a Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju 
powstanie nowoczesny ośrodek infor-
matyczno- technologiczny dla nauk hu-
manistycznych i społecznych. 
Nasz Uniwersytet jest Liderem Kon-
sorcjum realizującym to przedsię-
wzięcie w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Projekt 
realizowany jest wspólnie z Wojsko-
wym Instytutem Medycyny Lotniczej   
i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji.  
Wartość projektu - 15 mln zł.

Targi edukacyjne

Salon Maturzystów Perspektywy 2015

Odwiedziliśmy szkoły imienia naszego Patrona

Nasi wykładowcy prowadzili lekcje pokazowe w szkołach 
średnich woj. mazowieckiego

W trakcie roku akademickiego 
2014/2015 prezentowaliśmy na-
szą ofertę dydaktyczną na Targach 
Edukacyjnych dedykowanych mło-
dzieży szkół średnich, odbywa-
jących się na terenie całej Polski. 
Od listopada 2014 r. do kwietnia 
2015 r. odwiedziliśmy, m.in. Łom-
żę, Siedlce, Radom, Sokołów Pod-
laski, Nowy Dwór Mazowiecki.
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Uczelnia otwarta na 
otoczenie
UKSW to uczelnia, która jest otwarta 
na otoczenie gospodarcze, kulturalne  
i społeczne, w których postrzega źródło 
szans i nowych możliwości. Nieustannie 
szuka pomostów między nauką a sfera-
mi gospodarki. Nieustannie poszukuje 
partnerów, z którymi może współdziałać 
na wielu polach i w wielu dziedzinach, 
dla obopólnych korzyści. W ostatnich 
3 latach zawartych zostało ponad 50 
umów i porozumień, dzięki którym 
realizowane są przełomowe projekty,  
w których UKSW jest liderem.
Wśród najważniejszych partnerów  
UKSW są  m.in.:
•	 Ministerstwo Gospodarki
•	 Wojewódzki Urząd Pracy  

w Warszawie
•	 Bank Zachodni WBK, Grupa 

Santander
•	 Związek Banków Polskich, Biuro 

Informacji Kredytowej, Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji

•	 COMARCH
•	 Polska Spółka Gazownictwa
•	 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 

Puławy S.A.
•	 Akademia Sztuk Pięknych
•	 Wojskowy Instytut Medycyny 

Lotniczej
•	 Centrum Myśli Jana Pawła II
•	 Instytut Wysokich Ciśnień PAN
•	 Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju

Badania i Nauka

O sile i przewadze konkurencyjnej 
Uczelni w dzisiejszych czasach decydu-
ją osiągnięcia badawcze i jej potencjał 
pod tym względem. UKSW od począt-
ku działalności konsekwentnie dąży 
do  umacniania swojej pozycji jako 
uniwersytetu badawczego o inspira-
cji chrześcijańskiej w zakresie pro-
wadzenia badań, nauczania i wycho-
wania. Badania naukowe przynoszą 
wiele znaczących osiągnięć i stanowią 
podstawę do rozwoju naukowego kadry 
akademickiej. Stanowią ważny, obok dy-
daktyki, filar działalności Uniwersytetu, 
który jest łącznikiem z otoczeniem go-
spodarczym i społecznym. Pracownicy 
UKSW aktywnie aplikują o granty ba-
dawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju i z wielu innych placó-
wek.

Od 2012 r. nastąpił zdecydowany 
wzrost liczby grantów uzyskiwanych 
przez doktorantów i pracowników Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.

Rys. Wartość złożonych projektów ba-
dawczych do zewnętrznych instytucji 
finansowych

Targi Edukacyjne w Łomży

Reklama UKSW

Jeździła ulicami Warszawy

W czasie rekrutacji zintensyfiko-
waliśmy działania informacyjne 
o naszej Uczelni. Reklama UKSW 
była dostępna na monitorach 
w metrze. Wyjechała również 
w miasto na warszawskich autobu-
sach Cieszy nas Wasze zaintereso-
wanie, dziękujemy za pozytywne 
opinie! A sądząc po wynikach re-
krutacji, kandydaci również ją za-
uważyli

Spot UKSW był wyświetlany na monitorach w metrze
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Ilość wniosków badawczych składanych do zewnętyrznych instytucji finansowych

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wzrost o 72% dotacji podmiotowej na 
utrzymanie potencjału naukowego 
Wydziałów UKSW w porównaniu do 
2012 r. W ramach przyznanych kwot 
zrealizowano ponad 1 000 tematów 
badawczych.

Wzrosła również dotacja celowa na 
prowadzenie badań przez młodych 
naukowców i uczestników studiów 
doktoranckich. W 2014 r. wyniosła 
ona o 26% więcej w porównaniu do 
2012r.  i umożliwiła realizację ponad 
320 projektów naukowych.

Fundusze  
Europejskie
Na przestrzeni ostatnich lat radykalnie wzrosła liczba złożonych wniosków i projek-

tów w ramach Funduszy 
Europejskich a tym sa-
mym wartość pozyska-
nych funduszy.

Niemal czterdziestokrotnie wzrosła 
wartość realizowanych projektów w la-
tach 2012-2014 w stosunku do 2008-
2011.

Tablice w kampusie

W kampusie przy ul. Dewajtis na 
pierwszym piętrze pojawiły się 
tablice poświęcone Patronowi 
Naszego Uniwersytetu.

Święto UKSW

UKSW na pierwszym miejscu wy-
niku finansowego z podstawowej 
działalności operacyjnej  za 2014 
r. w procentach do przychodów. 
Według danych ogłoszonych przez 
MNiSW jedynie trzy uniwersyte-
ty uzyskały dodatni wynik. UKSW 
(5,2) znalazł się przed UJ (2,9) i UWr 
(0,8). pozostałe uniwersytety mają 
wynik ujemny. 
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Infrastruktura
Uniwersytet na przestrzeni ostatnich trzech lat podjął wiele działań w za-
kresie rozwoju infrastruktury zarówno na kapusie przy ul. Dewajtis jak   
i Wóycickiego.

W trosce o bezpieczeństwo przede wszystkim studentów docierających na kampus 
przy ul. Dewajtis powstał wzdłuż tej ulicy chodnik, a obecnie już zaawansowane są 
rozmowy i ustalenia dotyczące uruchomienia ekologicznego autobusu łączącego 
metro z kampusem.

Wymienione zostało na 
terenie kampusu De-
wajtis oświetlenie na 
nowoczesny, energo-
oszczędny system LED. 

W tym celu pozyskane zostały środki 
z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Dzięki 
inicjatywie i zaangażowaniu UKSW wy-

remontowana została nawierzchnia i położony nowy asfalt na ul. Dewajtis

Uniwersytet systematycznie dąży do uregulowania kwestii własności gruntów 
budynków  na kampusie przy ul. Wóycickiego.  Dzięki olbrzymim staraniom 
władz Uczelni podpisana została umowa wieczystej dzierżawy części gruntów 
na tym kampusie oraz nabyte na własność nieruchomości budynkowe na 
cele oświatowe i naukowe. Podpisany akt zwiększa możliwości ubiegania się 
przez Uczelnię o fundusze remontowe i środki finansowe w postaci projektów 
i grantów.  Ponadto na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego nabyty został 
budynek nr 12 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. 

Farbą w płot 3.0.

30 maja 2015 roku odbyła się 
trzecia edycja festiwalu Farbą w 
Płot organizowanego przez Insty-
tut Historii Sztuki UKSW i Galerię 
przy Automacie przy współpracy 
z Kołem Naukowym Studentów 
Historii Sztuki UKSW oraz Stowa-
rzyszeniem Historyków Rzemiosła 
Artystycznego „Artificium”.

Podczas tegorocznej imprezy po-
malowane zostało ponad 150 
mb muru od strony ulicy Wóycic-
kiego przede wszystkim odcinek 
między ulicą Żubrową i wjazdem 
na uczelnie (kilka prac powsta-
ło również po drugiej stronie). 
Udało się zaprosić 30 artystów, 
którzy wykonali swoje prace.  
 
Z roku na rok impreza cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem.
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PlAnOwAny ROzwój infRAStRuktuRy

W najbliższych latach planowany jest dalszy rozwój infrastruktury mający na 
celu zarówno podniesienie komfortu pracy, jakości studiowania ale także przede 
wszystkim otworzenia przed Uniwersytetem nowych możliwości rozwoju jako 
placówki naukowo-badawczej oraz realizacji wspólnych projektów w oparciu  
o biznes.

W zakresie podnoszenia jakości i rozwoju infrastruktury socjalnej planowane są 
kolejne inwestycje

Dzień Studenta

Dzień Studenta 14 maja 2015

14 maja 2015 r. na kampusie 
przy ul. Wóycickiego odbyła się 
pierwsza edycja tego wydarzenia.  
Na wszystkich uczestników cze-
kało wiele atrakcji, w tym występy 
muzyczne studentów, a także pre-
zentacja działalności Kół Nauko-
wych i Organizacji Uczelni. Gwiaz-
dą wieczoru był Kuba Sienkiewicz 
i Jacek Wąsowski z Elektrycznych 
Gitar. To była doskonała okazja do 
tego by „dotknąć”  nauki, w spo-
sób inny niż zazwyczaj, zetknąć 
się z kulturą i rozrywką, zawrzeć 
nowe znajomości, a także lepiej 
poznać Uniwersytet.
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Rekrutacja 2015/16
Zakończyliśmy rekrutację na rok akademicki 2015/2016 , którą możemy uznać  
za prawdziwy sukces. Mimo niżu demograficznego udało się nam utrzymać po-
ziom rekrutacji z ubiegłego roku. W dużej mierze dzięki odpowiedzi UKSW na zapo-
trzebowanie edukacyjne  i sukcesywną  modyfikację oferty dla kandydatów przez 
wprowadzanie nowych kierunków studiów. W tym roku akademickim urucho-
miliśmy: filologię włoską (WNH), historię cywilizacji śródziemnomorskiej i zarządza-
nie dziedzictwem kulturowym (oba kierunki WNHiS). Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że w 2014 roku odnotowana został tendencja wzrostowa w liczbie studentów 
pierwszego roku, która utrzymała się także w tegorocznej rekrutacji.

Najbardziej oblegane nasze kierunki 
to:

•	 psychologia  8,72 osób na miejsce
•	 ekonomia  7,52 osób na miejsce
•	 filologia włoska  6,53 osób na 

miejsce

 

Najwięcej studentów rozpocznie 
naukę na:

•	 prawie 
•	 administracji
•	 informatyce

Z uwagi na wyjątkowy charakter naszego Uniwersytetu, niezwykle pozytyw-
ne opinie wśród absolwentów, wysoką ocenę naszych abiturientów wśród 
pracodawców i niezwykłe zaangażowanie wśród pracowników Uniwersytetu 
każdego szczebla, problem niżu demograficznego nie dotyka nas tak dra-
stycznie jak wiele innych uczelni wyższych.

Dzień Otwarty 26 kwietnia 2015

Dzień otwarty

W programie znalazły się m.in.: 
zwiedzanie bielańskiego kampu-
su, prezentacja oferty edukacyj-
nej, spotkania z wykładowcami 
i studentami UKSW, warsztaty 
i wykłady, a także gry i zabawy 
edukacyjne dla całej rodziny.
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UKSW w rankingach

W maju b.r. ogłoszony został ranking uczelni wyższych fundacji Perspektyw.            
Wśród  Uniwersytetów jesteśmy od trzech lat niezmiennie na 12 miejscu. 
Najwyżej ocenieni zostaliśmy w kategorii preferencje pracodawców, który uplaso-

wał UKSW na 3 miejscu przed SGH 
i SGGW w woj. mazowieckim. Katego-
rią, w której wypadliśmy najsłabiej jest 
umiędzynarodowienie. Jest to obszar, 
który wymaga wzmocnienia.
 9 naszych kierunków studiów 
awansowało w tegorocznym rankin-
gu. Są to: filologia polska, historia  
i archeologia, teologia i religioznawstwo, 
pedagogika i edukacja, psychologia, so-
cjologia, matematyka, administracja  
i politologia, która odnotowała najwięk-
szy skok o 12 miejsc.

Czy wiecie że:
•	 W 2014r multimedialne lekcje ka-

techezy, które powstały w wyniku 
współpracy UKSW, CogitoLab i Yang 
Digital Planet zdobyły prestiżową 
nagrodę Stowarzyszenia Wydaw-
ców Katolickich FENIKS w kategorii 
multimedia. Nagrody przyznawane 
są wartościowym publikacjom o te-
matyce katolickiej pozytywnie uka-
zującej wartości chrześcijańskie.

•	 Ks. prof. Waldemar Chrostowski 
z Wydziału Teologicznego UKSW, 
znany i ceniony na całym świecie bi-
blista, został uhonorowany w 2014 
r. Nagrodą Ratzingera, tzw. Noblem 
Teologicznym, która  jest jednym  
z najbardziej prestiżowych wyróż-
nień w Kościele. Po raz pierwszy zo-
stał uhonorowany nią Polak.

•	 Książka ks. prof. Józefa Naumowicza 
„Prawdziwe początki Bożego Naro-
dzenia, wydana naszym Wydawnic-
twem została wyróżniona nagrodą 
Feniksa w kategorii nauki kościelne 
przez Stowarzyszenie Wydawców 
Katolickich.

•	 Czterech młodych Naukowców  
z UKSW: dr Dominika Dzwonkow-
ska (WFCH), mgr Ilona Skoczeń 
(WFCh), dr Paweł Rusin (WBNS), 
dr Emilia Śmiechowska-Petro-
vskij (WNP) zakwalifikowało się do 
Programu TransFormation.doc 
realizowanego w ramach projek-
tu systemowego Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego pt. „Wspar-
cie systemu zarządzania bada-
niami naukowymi i ich wynikami”.  
W ramach programu sfinansowa-
ne zostaną kursy szkoleniowe dla 
500 młodych naukowców w czo-
łowych ośrodkach akademickich  
na świecie.

•	 UKSW uzyskał kartę Erasmus Char-
ter for Higher Education 2014-
2020, uprawniającą do udziału we 
wszystkich programach Unii Euro-
pejskiej dot. szkolnictwa wyższego 
w latach 2014-2020

•	 W 2014r Rektor UKSW, ks. prof. dr 
hab. Stanisław Dziekoński uhono-
rowany został nagrodą I stopnia 

Arturo Mari na  UKSW

Arturo Mari odwiedził nasz Uni-
wersytet w maju br. Był jednym 
z panelistów międzynarodowej 
konferencji zorganizowanej przez 
Wydział Teologiczny z okazji kano-
nizacji Jana Pawła II.
Sławny fotograf podarował całej 
społeczności akademickiej nie-
zwykły prezent  – zdjęcia Papieża 
Polaka. Niektóre z nich jeszcze ni-
gdy nie były publikowane. 
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Ministra Nauki Szkolnictwa Wyż-
szego za osiągnięcia organizacyjne. 
Doceniony został wkład i zaanga-
żowanie a przede wszystkim efekty 
przeprowadzonych reorganizacji  i 
wprowadzonej polityki sanacyjnej

•	 W 2013r powstało Biuro Polityki 
Naukowej i Analiz Strategicznych. 
Koordynuje opracowywanie i im-
plementację strategii i misji wydzia-
łów, opracowuje strategię rozwo-
ju UKSW. Poprzez analizę sytuacji 
szkolnictwa i nauki w kraju oraz na 
świecie tworzy prognozy, a także 
propozycje rozwoju uczelni.  Inicju-
je działania w celu współpracy mię-
dzynarodowej UKSW.  Opracowuje 

analityczno-strategiczne propozy-
cje połączenia tradycji UKSW z no-
woczesnym rozwojem szkolnictwa 
w Europie i na świecie. Nadzoruje 
i kontroluje proces oceny okreso-
wej nauczycieli akademickich. W 
ramach wdrażania strategii Uczelni, 
biuro koordynuje granty naukowo-
-badawcze w dziedzinie „Nauka i 
Rozwój” na realizację strategii roz-
woju uczelni, przyznanych w marcu 
2015  sześciu grupom projekto-
wym.

ZAPROSZENIA: 

Wszystkich studentów i pracowników Uczelni zapraszamy na ii EDycję DniA 
StuDEntA 8 października 2015 r od godz. 10.00, kampus na Młocinach,  
przy ul. Wóycickiego 1/3
W programie:
•	 prezentacje kół naukowych
•	 koncerty
•	 grill
•	 kino plenerowe
•	 kącik z grami planszowymi
•	 gra miejska
Szczegółowe informacje
•	 samorzad@uksw.edu.pl
•	 Więcej informacji https://www.facebook.com/events/992147390808408/

kOnfEREncjE Pt. tEORiA wOjny SPRAwiEDliwEj 
Teoria wojny sprawiedliwej u podstaw jurysprudencyjnego modelu argu-
mentacji za i przeciw podejmowaniu działań militarnych.
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Prawa i Administracji, Międzynarodowe 
Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW oraz Uczelnia Ła-
zarskiego zapraszają do udziału w konferencji upamiętniającej 600-lecie wystąpie-
nia Pawła Włodkowica na Soborze Powszechnym w Konstancji. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,        
Pan Andrzej Duda.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 października br. w Auli Schumana  
na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Gościem specjalnym konferencji będzie Profesor Michael Walzer, autor książki Woj-
ny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przy-
kładów historycznych (Just and Unjust Wars, 1977)

Nominacje profesorskie 
w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał tytuły naukowe  
profesora  następującym dokto-
rom habilitowanym z UKSW

•	 Ksiądz Stanisław DZIEKOŃSKI  
profesor nauk społecznych 

•	 Ksiądz Ryszard CZEKALSKI 
profesor nauk teologicznych 

•	 Ksiądz Piotr TOMASIK  
profesor nauk teologicznych 

•	 Ksiądz Henryk STAWNIAK  
profesor nauk prawnych 

•	 Pani Małgorzata CHALIMO-
NIUK  
profesor nauk medycznych

•	 Ksiądz Wiesław KIWIOR 
profesor nauk prawnych

•	 Ksiądz Marek PARCHEM 
profesor nauk teologicznych

•	 Pan Włodzimierz OKRASA 
profesor nauk humanistycz-
nych

•	 Ksiądz Janusz KRĘCIDŁO 
profesor nauk teologicznych

•	 Pani Anna LEMAŃSKA 
profesor nauk humanistycz-
nych

•	 Ksiądz Franciszek MICKIE-
WICZ  
profesor nauk teologicznych

•	 Ksiądz Marek SKIERKOWSKI 
profesor nauk teologicznych

•	 Ksiądz Wojciech Zawadzki 
profesor nauk humanistycz-
nych


