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Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie księgi były zakazane w dawnych wiekach albo jakie prawdy kryje w sobie 
kość, zapraszamy na Dzień Otwarty UKSW.  

18 maja w kampusie przy ulicy Wóycickiego od godziny 10.00 do 15.00 goście naszego Uniwersytetu wezmą 
udział w wielu ciekawych warsztatach i wykładach organizowanych przez naukowców oraz studentów i dokto-
rantów UKSW. 

Przy wydziałowych stoiskach będzie możliwość  
zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną naszej uczel-
ni. Dla miłośników sztuki studenci Wydziału Nauk  
Pedagogicznych wraz z osobami odbywającymi karę 
pozbawienia wolności przygotowali wyjątkowy spektakl  
teatralny. Szaleni naukowcy również znajdą coś dla  
siebie. Warsztaty laboratoryjne „Ciepło i dźwięk wokół 
nas” zainteresują nie tylko uczniów, którzy są z nauką  
za pan brat. Mamy nadzieję, że czytelnicy „Zmierzchu” 
licznie stawią się na wykładzie „Wampiry w świetle arche-
ologii”, zorganizowanym przez Wydział Nauk Historycz-
nych i Społecznych. Pasjonaci dziennikarstwa i mediów  
dowiedzą się, jak prowadzić audycje w rozgłośniach ra-
diowych oraz poznają podstawy dziennikarstwa telewi-
zyjnego i śledczego. Poza prelekcjami i warsztatami przy-
gotowanych zostało mnóstwo atrakcji i niespodzianek.  
Bądźcie z nami.

Aby zapisać się na warsztaty lub wykłady należy wy-
słać zgłoszenie na adres promocja@uksw.edu.pl po-
dając tytuł warsztatu, liczbę osób, numer telefonu.  
Prosimy również o podanie kontaktu do opiekunów 
grup zorganizowanych. Liczba miejsc na warsztaty 
ograniczona!

Pełen program na stronie:  

www.dzienotwarty.uksw.edu.pl 

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
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UCZCILIŚMY PAMIĘĆ TRAGICZNIE ZMARŁYCH 

W 7. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem społeczność UKSW w sposób szczególny uczciła pamięć  
zmarłych 10 kwietnia 2010 roku.

UKSW w sposób szczególny uczciła pamięć zmarłych 
10 kwietnia 2010 roku.

Msza święta w intencji tych, którzy zginęli w katastro�e 
pod Smoleńskiem miała charakter uroczysty. W spo-
sób szczególny wspominaliśmy śp. ks. prof. Ryszarda 
Rumianka oraz osoby związane z Uczelnią: Lecha Ka-
czyńskiego, Prezydenta RP i profesora Wydziału Pra-
wa i Administracji UKSW; Ryszarda Kaczorowskiego, 
Prezydenta RP na Uchodźstwie i doktora honoris causa 
UKSW; Biskupa gen. broni Tadeusza Płoskiego, dokto-
ra honoris causa UKSW oraz ks. płk. Jan Osińskiego, 
doktoranta Wydziału Prawa Kanonicznego.

JM Rektor ks. prof. Stanisław Dziekoński  
zauważył, że obchody przypadły w szczególnym czasie 
Wielkiego Tygodnia. Msza święta była podziękowaniem 
Bogu za dzieło i dorobek, jaki pozostawili po sobie,  
z prośbą do Boga o Ich wieczny pokój.
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CORAZ BLIŻEJ MEDYCYNY 

Jego Magni�cencja Ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW oraz Sebastian Chwałek, podsekretarz 
stanu w MSWiA podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy kształceniu przyszłych lekarzy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraziło wolę udostępnienia infrastruktury Centralne-
go Szpitala Klinicznego MSWiA wraz z bazą dydaktyczną i badawczą na potrzeby kształcenia studentów 
medycyny przez tworzony na naszej uczelni wydział medyczny.

Współpraca Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego pozwoli na przygotowanie programu kształcenia na wydziale medycznym, który będzie odpo-
wiedzią na współczesne wymagania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa narodowego oraz umożliwi 
kształtowanie etycznej postawy lekarskiej.

Podpisanie listu intencyjnego zapoczątkuje proces przygotowywania umów szczegółowo regulujących współpra-
cę między UKSW a MSWiA.

Otwarcie nowego kierunku przewidziane jest w okresie najbliższych dwóch lat.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
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ODKRYCIA ARCHEOLOGÓW Z UKSW 
W ramach projektu badawczego "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej" archeolodzy 
z UKSW odkryli zarysy pól uprawnych, kurhany oraz grodzisko. 

Projekt realizowany pod kierownictwem prof. Przemy-
sława Urbańczyka z Instytutu Archeologii UKSW jest 
�nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
(konkurs SYMFONIA UMO-2016/20/W/HS3/00593)  
i potrwa trzy lata.

Badaniami objęty został północno-zachodni obszar 
Białowieskiego Parku Narodowego oraz bezpośred-
nio przylegające do niego tereny ścisłych rezerwatów 
przyrody. Ze względu na zaostrzone przepisy ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego prace miały charakter nie-
inwazyjny. W terenie przeprowadzona została wery�-
kacja stanowisk wytypowanych wcześniej na podstawie 
danych ALS (numerycznego modelu terenu) oraz map 
historycznych i geologicznych. Na wybranych obiek-
tach wykonane zostały również nieinwazyjne sondażo-
we badania wysokorozdzielczą, mobilną metodą geo�-
zyczną opartą na emitowaniu fal elektromagnetycznych 
o krótkich częstotliwościach –  georadarem GPR, jed-
nym z najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na 
rynku.
W wyniku prac odkryte zostały między innymi: duże 
skupisko kurhanów wstępnie datowanych na okres 
wpływów rzymskich (między I a V w.), grodzisko, ślady 
pól uprawnych oraz liczne kopce, z których cześć stano-
wiły pozostałości działalności przemysłowej na terenie 
Puszczy - potażarnie, smolarnie i mielerze.
Na szczególną uwagę zasługuje odkryte na północ od 
BPN skupisko dwudziestu pięciu kurhanów, najpraw-
dopodobniej należących do kultury wielbarskiej, na co 
wskazuje ich typowa zachowana forma ziemna. Kilka 
z identy�kowanych kurhanów znajduje się na przecię-
ciu podwyższonych pasów ziemnych, prawdopodobnie 
miedz lub dróg rozdzielających pradawne pola orne. 
Położenie powyższych kurhanów pozwala na ustalenie 
chronologii pól terminus ante quem.
Wstępne datowanie kurhanów ustalone zostało na 

podstawie analogicznych form przebadanych i odkry-
tych na terenie Puszczy Białowieskiej.  Do ustalenia do-
kładnej chronologii odkrytych obiektów konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych badań archeologicznych lub 
odwiertów sondażowych.  
Drugim stanowiskiem wartym uwagi jest grodzisko nad 
rzeką Orłówką, odkryte przez pracowników Instytutu 
Archeologii UKSW już w 2015 roku i po raz pierwszy 
zwery�kowane w terenie pod koniec tego roku. Grodzi-
sko na planie okręgu o średnicy około 30 m otoczone 
jest niewielkim wałem o średnicy 3 m sięgającym do 
wysokości  0,50 m. Jednak dopiero w tym roku, w wy-
niku bardziej szczegółowych penetracji, na podstawie 
znalezionych na terenie grodziska oraz w jego pobliżu 
ceramiki i narzędzi krzemiennych, można przypusz-
czać, że jego teren użytkowany był już od pradziejów, 
przy czym najmłodsze odnalezione artefakty datowane 
są na okres późnego średniowiecza.

Grodzisko założone zostało w strategicznym miejscu 
na wzniesieniu otoczonym bagnami, przylegającym do 
północnego brzegu rzeki. Prawdopodobnie obiekt peł-
nił funkcję strażniczą. W promieniu pół kilometra od 
grodziska zostały odkryte ślady pól, pozostałości grobli 
oraz kopce o nieustalonej chronologii.
Tak zróżnicowany krajobraz o dobrze zachowanej for-
mie terenowej jest ewenementem na skalę europej-
ską, jego badanie może przyczynić się do znalezienia 
odpowiedzi na wiele pytań dotyczących archeologii 
krajobrazu. Konfrontacja przeprowadzonych przez 
zespół badań z wykresami palinologicznymi wykona-
nymi przez Zespół prof. dr hab. Małgorzaty Latałowej 
(Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, Katedra 
Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański) przy pomo-
cy pracowników Instytutu Biologii Ssaków Polskiej 
Akademii Nauk pozwala stwierdzić, że objęty wio-
sennymi badaniami teren puszczy był sporadycznie  
i punktowo zasiedlany przez człowieka. Zapraszamy do 
śledzenia na bieżąco informacji z postępów realizacji 
projektu na stronie https://puszcza.uksw.edu.pl oraz na  
�: https://web.facebook.com/ppuszcza
(oprac. na podstawie tekstu mgr. Romana Szlązaka)
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O INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ NA UKSW 

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP za nami.  
Kluczowym tematem spotkania była dyskusja na temat relacji biznes - nauka w aspekcie rozwoju  
innowacyjności.

O tym jak ważna dla rozwoju jednostek naukowych jest ich innowacyjność oraz współpraca z gospodarką mówił 
przewodniczący komisji, rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. Podczas posiedzenia poruszono 
również temat Regional Smart Specialisation Strategies.

W spotkaniu komisji, które odbyło się w siedzibie UKSW wzięli udział jej członkowie oraz władze UKSW.  
Przypomnijmy, że zastępcą przewodniczącego komisji ds. innowacyjności i współpracy z gospodarką jest  
JM Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński, gospodarz pierwszego posiedzenia komisji.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) została powołana w 1997 r. przez rektorów szkół 
wyższych. Obecnie zrzesza 107 uczelni akademickich, ponadto 46 uczelni zawodowych ma status członków 
stowarzyszonych KRASP. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce,  
a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI



18 maja 2017 r. na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 odbędzie się czwarta edycja Dnia Studen-
ta. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji m.in. Miasteczko Studenckie, działające od 13:00 do 17:00.  
Na nim, przy specjalnych stoiskach zaprezentują się koła naukowe i organizacje studenckie, działające  
na naszej uczelni.

DZIEŃ STUDENTA

Ze względu na połączenie tej imprezy z Dniem 
Otwartym naszej uczelni, w godz. 10.00-15.00  
będzie możliwość zwiedzania na kampusie sal  
wykładowych, pracowni i laboratoriów. W ten spo-
sób potencjalni kandydaci na studia będą mogli   
zapoznać się z naszym kampusem uniwersyteckim, za-
znajomić się z nim i zobaczyć, co się na nim znajduje. 

Głównym punktem imprezy będą koncerty  
zespołów studenckich trwające od godzi-
ny 15:00 do 22:00. Planowane są także różnego  
rodzaju konkursy z nagrodami. Gwiazdą wieczo-
ru będzie popularna grupa Poparzeni Kawą Trzy. 

Od godz. 13.00 będą również dostępne atrak-
cje dmuchane czy pneumatyczne, które umi-
lą czas uczestnikom. Od godziny 15.00 urucho-
miony zostanie grill, zaplecze gastronomiczne,  
a także możliwość dostania napojów zimnych i gorą-
cych. 

By zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia, 
obecna będzie ochrona oraz ratownicy medyczni. Po-
zwoli to zachować porządek i spokój podczas imprezy 
oraz zapewni szybką pomoc  w przypadku nieprzewi-
dzianych zdarzeń. 

Dzień Studenta to początek wspaniałej zabawy przed Juwenaliami UKSW, które 

odbędą się 26 maja 2017 r. w Parku Agrykola o godz. 17.00.  

Zagrają dla nas: Wszyscy Byliśmy Harcerzami WBH, Fisz Emade, LemON, KęKę, 

Organek.

AKTUALNOŚCI
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REKTOR UKSW W RADZIE PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA POLSKIEGO KLUBU BIZNESU

Jego Magni�cencja ks. prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński, Rektor UKSW został członkiem Rady  
Programowej Stowarzyszenia Polskiego Klubu Biz-
nesu.

Przekazanie aktu nominacji odbyło się podczas uroczy-
stej gali 24 kwietnia br. na Zamku Królewskim w War-
szawie z udziałem licznych mediów.
Kapituła Stowarzyszenia Polskiego Klubu Biznesu w 
szczególny sposób nagrodziła także Jego Eminencję 
Kardynała Kazimierza Nycza za szczególne zasługi na 
rzecz dobra wspólnego, przekazując Honorową Nagro-
dę Specjalną.

Rada Programowa SPKB skupia liderów oraz eksper-
tów aktywnie działających w promowaniu zasad przed-
siębiorczości oraz przywództwa opartego na głębokich 
wartościach etycznych.   

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu to organizacja 
gospodarcza, utworzona z inicjatywy polskich przed-
siębiorców, zrzeszająca przedstawicieli biznesu, nauki, 
kultury, a także dyplomacji i sportu. 

Celem SPKB jest popieranie rozwoju przedsiębiorczo-
ści, gospodarki, nauki, kultury i sportu. 

Misją stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki 
we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondy-
cji ekonomicznej �rm oraz wspieranie procesów inte-
gracji gospodarczej krajów europejskich.

AKTUALNOŚCI



LIST INTENCYJNY Z MUZEUM JANA PAWŁA II

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął współpracę z Muzeum Jana  
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 

Porozumienie obejmuje realizację wspólnej misji - troskę o dziedzictwo duchowe oraz utrwalanie  
historycznych dokonań Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Narodu i Państwa Polskiego.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest instytucją kultury powstałą na mocy umowy z 11 kwietnia 
2016 r. pomiędzy Archidiecezją Warszawską a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego dyrektorem 
jest Marcin Adamczewski. Działem Nauki i Informacji kieruje dr Ewa K. Czaczkowska, pracownik naukowy 
UKSW. Muzeum mieści się w warszawskim Wilanowie, przy Świątyni Opatrzności Bożej.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
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STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ NA UKSW

W kolejnej edycji programu akredytacyjnego „Studia z przyszłością”, zorganizowanego przez Fundację  
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zostały wyróżnione kierunki dwóch wydziałów naszej uczelni.

Wyróżnione kierunki: �lozo�a, psychologia, ochrona środowiska (Wydział Filozo�i Chrześcijańskiej) 
oraz historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska, zarządzanie dziedzictwem kulturo-

wym (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

W sposób specjalny uhonorowano kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz psychologię, które 
zdobyły laur za WDROŻENIE NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH I UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ W  
ZAKRESIE BAZY MATERIALNEJ I TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH PROCES DYDAKTYCZNY.

Podyplomowe studia Relacje Interpersonalne i Pro�laktyka Uzależnień (WFCh) otrzymały laur LIDER  
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.

Kierownikom nagrodzonych studiów serdecznie gratulujemy!
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 STUDENCI UKSW PONOWNIE NA PODIUM

Trzecie miejsce w II Akademickich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Szczyrku.

W dniach 29-31 marca 2017 roku w Szczyrku odbyły 
się II Akademickie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.  
Udział w zawodach brały trzyosobowe załogi.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego repre-
zentowali przedstawiciele Koła Naukowego Bezpie-
czeństwa „Justycjariusze” działającego przy Instytucie 
Politologii.

Nasi przedstawiciele mogli wziąć udział w konkursie-
już po raz kolejny dzięki sprawnie przeprowadzonej 
organizacji, za którą byli odpowiedzialni: Anna Reszke 
- Prezes Koła (pełniąca funkcję opiekuna załogi) oraz 
Patryk Nawrot-Wiceprezes Kola. Ich zaangażowanie 
było nieodzowne przed wyjazdem, ponieważ zajmowali 
się sprawami organizacyjno-�nansowymi. W skład na-
szej grupy po raz kolejny wchodzili Marcin Kowalew-
ski, Mateusz Brzezinka oraz Łukasz Rubin-Szymański.

Mistrzostwa trwały dwa dni, podczas których zawod-
nicy sprawdzali się w przygotowanych w sposób bardzo 
realistyczny konkurencjach. Oceniane było zachowa-
nie procedur i wytycznych związanych z udzielaniem 
pierwszej pomocy, podejście psychologiczne do po-

szkodowanych, jak również zgranie się załogi. 
Trzeciego dnia odbyło się Sympozjum Naukowe 
którego temat brzmiał: „Determinanty współcze-
snego bezpieczeństwa – młodzieżowe spojrzenie”, 
którego moderatorem był dr. hab. Robert Socha,  
prof. WSB z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej. W tej części przedstawiciele naszej 
uczelni byli równie aktywni. Swoje referaty wygło-
sili: Anna Reszke na temat: „System zarzadzania kry-
zysowego jako jeden z czynników bezpieczeństwa  
państwa”, Mateusz Brzezinka „Problematyka systemu 
ratownictwo wodne” oraz Łukasz Rubin-Szymański  
referat na temat: „Pierwsza Pomoc a młodzieżowe  
organizacje społeczne”.

Celem mistrzostw było podniesienie wśród studentów 
poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy oraz kształtowane kompetencji spo-
łecznych polegających na podjęciu działań ratowni-
czych. Jakże ważnym celem było podjęcie konwersacji 
dotyczących wymiany poglądów i doświadczeń w za-
kresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa 
na które wpływ ma umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy przez obywateli. Długie dyskusje w powyższej 
tematyce trwały również w kuluarach. Podjęto także 
rozmowy dotyczące możliwości wpływu społeczno-
ści akademickiej na rozwój świadomości w zakresie  
bezpieczeństwa zdrowotnego.

Udział w mistrzostwach dla Koła Naukowego Bez-
pieczeństwa „Justycjariusze” jest jednym z elementów 
kierunku działania jakie podjęte zostało w programie 
działalności statutowej.
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MAGISTER PAFERE  

Praca magisterska Ernesta Głuszcza pt. Problematyka moralna w Austriackiej Szkole Ekonomii, napisana  
w 2015 r. w Instytucie Filozo�i, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia, zdobyła I miejsce w konkur-
sie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. 

Recenzentem pracy jest ks. prof. UKSW Jacek Grzybowski. Jej autor otrzymał tytuł Magister Pafere.
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego zajmuje się wolnorynkową edukacją  
ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu, związkami etyki z ekonomią, a także rozwojem 
nauk ekonomicznych. Została założona przez Jana Michała Małka w roku 2007. Wcześniej Fundacja działała jako 
oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico Bono, założonej w 2000 roku w Kalifornii.

Zdjęcie: PAFEiRE. Mgr Ernest Głuszcz – trzeci od prawej.

SUKCESY
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SUKCES VI OLIMPIADY MEDIALNEJ 

Poznaliśmy laureatów VI Olimpiady Medialnej – konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy UKSW i Uniwersytetu SWPS.

W trakcie ponad półrocznych zmagań uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą o mediach, ich 
historii i praktycznych aspektach działania. Na �nał do Warszawy przyjechały najlepsze 23 osoby spośród 
blisko 500 uczestników pierwszego etapu. Rywalizacja trwała do ostatniego dnia zawodów, czego dowodem 
są aż trzy identyczne punktacje w klasy�kacji ogólnej. Uczestnicy zdawali sobie sprawę z wagi każdego zdo-
bytego punktu na wszystkich etapach, ponieważ stawką były m.in. gwarantowane miejsca na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku dziennikarstwo ogólne.

Olimpiada Medialna zdobywa coraz większe uznanie uczniów i nauczycieli – na pierwszym etapie konkursu 
reprezentowane są już wszystkie województwa. 
 
To cieszy organizatorów, choć wiąże się ze zwiększeniem obowiązków związanych z organizacją przedsiewzię-
cia. „Konkurs rozwija się szybko, przybywa uczestników, tra�amy do coraz większej liczby szkół. Dodatkowo 
możemy pochwalić się tym, że nasza Olimpiada stała się na kolejne trzy edycje o�cjalną olimpiadą interdyscy-
plinarną Ministerstwa Edukacji Narodowej” – cieszą się prof. UKSW dr. hab. Piotr Drzewiecki, który od począt-
ku odpowiada za kwestie merytoryczne Olimpiady, i mgr Matusz Kot, odpowiedzialny za kwestie organizacyj-
ne. 

Co roku organizatorzy starają się zaskoczyć nowymi rozwiązaniami. W tegorocznej edycji drugi dzień zawodów 
�nałowych oraz ceremonia rozdania nagród były transmitowane na Facebooku. Nagrania oraz zdjęcia z tego 
wydarzenia są dostępne na fanpage’u Olimpiady Medialnej.
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STUDENTKA PEDAGOGIKI Z WYRÓŻNIENIEM 

Pani Aleksandra Strzelcka otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką  
z zakresu problematyki pro-life, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka.

24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na prace magisterskie i licencjackie  
z zakresu problematyki pro-life, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs został zorganizowany w celu rozwijania wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką 
pro-life oraz popierania badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego etapach i w różnych warun-
kach społeczno-kulturowych.  

Na konkurs nadesłano 23 prace, w tym 6 (najwięcej) z naszego Uniwersytetu.

Aleksandra Strzelecka z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW otrzymała wyróżnienie za pracę "Rola Teresy 
Strzembosz w historii i rozwoju domów samotnej matki w Polsce", przygotowaną pod kierunkiem  
dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW.

Więcej informacji: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/konkurs-akademicki-2017

SUKCESY
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PLATFORMA OTWARTEJ NAUKI

WIOSENNE WYDARZENIA W CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA ZAWODOWEGO 
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PLATFORMA OTWARTEJ NAUKI

Coraz powszechniejsze w świecie naukowym jest otwarte udostępnianie danych naukowych. W Polsce  
w ramach działań Platformy Otwartej Nauki można korzystać z Repozytorium Otwartych Danych,  
przeznaczonego dla wszystkich polskich naukowców, ze wszystkich dziedzin nauki.

RepOD jest serwisem bezpłatnym, służącym do otwar-
tego udostępniania danych naukowych – takich, które 
zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby 
działalności badawczej. Repozytorium działa od 2015 
roku w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowa-
nia Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu  
Warszawskiego (https://repod.pon.edu.pl/).

Udostępnienia danych, wykorzystanych w opubliko-
wanych artykułach wymaga wiele czasopism nauko-
wych. Również instytucje �nansujące naukę w ramach 
umów grantowych wprowadzają obowiązek otwartego 
udostępniania danych pochodzących z �nansowanych 
przez nie badań.  

Także Komisja Europejska zaleca, by dane badawcze 
pochodzące z projektów �nansowanych w ramach pro-
gramu Horyzont 2020 były udostępniane w repozyto-
riach danych.

W RepOD można udostępniać zarówno dane już wyko-
rzystane w publikacjach naukowych, jak i te jeszcze nie 
wykorzystane; dane surowe i przetworzone - decyzje  
w tym zakresie należą do twórców danych. Umiesz-
czenie danych w repozytorium ułatwia ich po-
nowne wykorzystanie, zarówno przez samych 
twórców (dzięki temu, że dane są prawidłowo 
opisane), jak i przez innych zainteresowanych.  

Dzielenie się danymi badawczymi poprawia jakość 
i efektywność nauki. Badania naukowe posuwają się 
naprzód szybciej - jest mniej konkurencji, a więcej 
współpracy. Dostępność danych dla badaczy z innych 
dziedzin nauki i osób spoza środowiska akademic-
kiego daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie.  
 

Dzięki otwartym danym łatwiej zwery�kować opubli-
kowane wyniki badań, łatwiej walczyć z oszustwami  
i nierzetelnością naukową. Każdy zbiór danych umiesz-
czony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital  
object identi�er), dzięki czemu może być jednoznacznie  
cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia  
także bezpieczną, długoterminową archiwizację.



NETYKIETA

W majowym numerze Newslettera UKSW kończymy prezentację zarysu  wiadomości z netykiety, tj. zbioru 
zasad przyzwoitego zachowania w Internecie; swoistej etykiety obowiązującej w sieci. Zakończmy dość silnym  
akcentem, czyli wybranymi uwarunkowaniami prawnymi.

Nie wolno publikować w Internecie niezgodnych z prawem treści zde�niowanych w różnych  
ustawach, wymienionych poniżej:

•	 Treści, które naruszają rażąco zasady współży-
cia społecznego (sankcje określają różne ustawy,  
w tym Kodeks karny, Kodeks cywilny i Kodeks 
pracy). 

•	 Treści, za które określono sankcje w Kodeksie  
karnym, a które: 

1. namawiają do popełnienia lub doradzają w po-
pełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia  
(art. 151 Kodeksu karnego); 

2. grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa 
na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej 
(art. 190 Kodeksu karnego); 

3. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, reli-
gie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz  
art. 23 Kodeksu cywilnego); 

4. nawołują do popełnienia przestępstwa  
(art. 255 Kodeksu karnego); 

5. propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują 
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, et-
nicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglę-
du na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karne-
go). 

•	 Treści, za które określono sankcje w Kodeksie 
cywilnym, a które: 

1. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywil-
nego); 

2. zawierają pomówienia – informacje obarczające 
niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 
Kodeksu cywilnego); 

3. obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie 
(art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 
257 Kodeksu karnego). 

•	 Treści, za które określono sankcje w ustawach 
szczególnych, a które: 

1. promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
z dnia 26 października 1982 r.); 

2. przyczyniają się do łamania praw autorskich lub 
naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów 
trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.); 

3. promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r.); 

4. ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane oso-
bowe, identy�katory komunikatorów interne-
towych, fotogra�e, adres poczty elektronicznej, 
miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, nume-
ry telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne 
dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  
danych osobowych); 

5. zawierają słowa powszechnie uznane za niecen-
zuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia  
7 października 1999 r.). 
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Skorzystaj z możliwości studiowania za darmo!

Zapisz się na nieodpłatne studia podyplomowe przeznaczone dla:

•	 absolwentów �lologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra, 
•	 nauczycieli języka polskiego lub matematyki, którzy w zawodzie nie przepracowali więcej niż 10 lat, 
•	 studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia. 

Masz szansę na wysokie stypendia  
(2 tys zł miesięcznie). 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.szkolaedukacji.pl

BIURO KARIER UKSW POLECA

Podziel się z nami swoją opinią o tym, jak zdobyta na UKSW wiedza i umiejęt-
ności wpłynęły na Twoją ścieżkę kariery.

Weź udział  w anonimowym, internetowym badaniu karier  
zawodowych absolwentów UKSW.

ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIURA KARIER Z KARTĄ 
OBIEGOWĄ

Wygeneruj z USOSweb oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 
osobowych absolwenta UKSW
 Oświadczenie znajduje się w zakładce DLA WSZYSTKICH -  
ABSOLWENCI

Sprawdź poprawność swoich danych 

Możesz edytować e-mail i telefon

Zaznacz "wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody"
Wydrukuj oświadczenie i własnoręcznie podpisz

Dostarcz do Biura Karier wraz z kartą obiegową

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 21, pokój 311,  tel. 22 569 97 98,  
569 98 45



BIURO KARIER UKSW POLECA

Jak zdobyć kartę? 

Pobierz ze strony deklarację członkowską 

Czytelnie wypełnij  

Dołącz dokument poświadczający status absolwenta 

Dostarcz osobiście bądź prześlij na adres Biura Karier

Biuro Karier UKSW
ul. Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa

tel. (22)  569 68 45
aip@uksw.edu.pl

KARTA ABSOLWENTA UKSW

wyłącznie dla Was
atrakcyjne RATY!

szczegóły na: www.absolenci.uksw.edu.pl
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BIURO KARIER UKSW POLECA
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poleca nowości
Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska (red.),
Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej 
znaczenie dla społeczeństwa
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1499

Rafał Zapłata(red.),
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabyt-
ków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych 
przykładach
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1496 

Bernadetta Kuczera-Chachulska,
Procent od kontemplacji. Marian Maciejewski i inne 
szkice o metodzie
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1458

Anna Tarwacka, 
Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze 
dowcipów „Philogelos”
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1465



ROZWIĄZANIE KONKURSU KWIETNIOWEGO

Pytania w konkursie majowym

Pytanie dla pracowników:
Wymień zasługi dla UKSW śp. ks. profesora Antoniego Lewka.

Pytanie dla studentów:
Kto na UKSW jest Dyrektorem Biblioteki Głównej?

Uczelnia miała u swego zarania niemal 10 tys. studentów, obecnie ma ich ponad 15 tys. na 37 
kierunkach studiów i posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 uprawnień do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

Pytanie dla studentów:

Ile studentek i studentów miał UKSW  w chwili utworzenia [r. akadem. 1999/2000], a ile ma ich w bieżącym 
roku akademickim  [2016/2017]?

Pytanie dla pracowników:

UKSW powstał jako 14. uniwersytet państwowy w Polsce, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego. Które z 18 obecnie istniejących uniwersytetów państwowych w Polsce są młodsze od 
naszej Uczelni?

Odpowiedź

15. Uniwersytet  w Rzeszowie
16. Uniwersytet w Zielonej Górze
17. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
18. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach

Odpowiedź
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Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: strona@uksw.edu.pl

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




