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Zakończyła się podstawowa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia  
magisterskie na UKSW. Liczba osób chętnych do studiowania na naszej uczelni w tym roku wyniosła 
9590. Jest to 250 osób więcej w stosunku do zeszłego roku.

Największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się następujące kierunki: 

Na kolejnych pozycjach uplasowały się: 

Od 7 sierpnia trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magi-
sterskie oraz na studia drugiego stopnia. Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym  
od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby,  
które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.



UKSW rozpoczął współpracę z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

11 lipca br. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW oraz prof. nadzw. dr hab. med.  
Leszek Markuszewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podpisali 
list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej przy tworzeniu Wydziału Medycznego na UKSW.

Zadeklarowali tym samym udzielanie sobie wzajemnego wsparcia przy podejmowanych inicjatywach  
na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego na poziomie jednolitych studiów magisterskich, a także  
stworzenia właściwych warunków do prowadzenia zajęć oraz wysokiego poziomu kształcenia.

Instytut wyraża gotowość do udostępnienia bazy dydaktycznej, badawczej i infrastruktury klinicznej  
Uniwersytetowi na potrzeby kształcenia potencjalnych studentów wydziału medycznego, kierunku  
lekarskiego Uniwersytetu.  Współpraca Instytutu oraz Uniwersytetu pozwoli na przygotowanie programu 
kształcenia na wydziale medycznym, uwzględniającego współczesne wymagania zmieniającego się środo-
wiska, bezpieczeństwa narodowego, umożliwi też kształtowanie etycznej postawy lekarskiej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał naszej uczelni 2-letnie uprawnienia do organizowania  
egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości: B1, B2, C1 i C2 – dla grupy  
dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzie-
ży. W myśl ustawy o języku polskim członkiem komisji egzaminacyjnej musi być egzaminator wpisany  
na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości  
Języka Polskiego jako Obcego. Na UKSW takim egzaminatorem jest dr Agnieszka Karolczuk z Wydziału 
Nauk Humanistycznych.
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Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, transport, elektrotechnika, to nowe kierunki  
rozwoju wynikające ze współpracy UKSW z Instytutem Transportu Samochodowego.

W dniu 9 sierpnia br. Władze UKSW nawiązały współpracę z Instytutem Transportu Samochodowego  
z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popularyzacja wiedzy naukowo-technicznej,  
inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych o charakterze interdyscyplinarnym  
i międzynarodowym.

Nawiązanie współpracy pomiędzy UKSW a ITS ma na celu realizację wspólnie inicjowanych  
przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w obszarze nauk technicznych.

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW wraz z 4C Future - największym think-tankiem  
foresightowym świata, zorganizowali krajowe warsztaty The Millennium Project.

W ramach warsztatów pt. Future of Work & Technology 2050 konstruowano długoterminowe globalne  
i regionalne modele prognostyczne dla celów opracowania strategii gospodarczych. Wyniki badań  
publikowane będą w raporcie "State of the Future” w Waszyngtonie.

Organizatorami wydarzenia byli dr Marcin Zarzecki (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych),  
dr Łukasz Arendta (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) oraz Centrum Technologii Informacyjnych UKSW.
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Umowa pomiędzy UKSW a KRUS obejmuje współpracę w zakresie realizacji badań naukowych, jak  
i działań dydaktycznych.  Szczególnie ważnym obszarem współpracy będą prace badawcze związane  
z tematyką rolniczych ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń dla rolnictwa i badań nad kondycją  
społeczno-ekonomiczną mieszkańców obszarów wiejskich. 
 
W zakresie dydaktyki, KRUS będzie uczestniczył w tworzeniu programów kształcenia, a także weźmie 
udział w podnoszeniu kompetencji studentów i absolwentów na rynku pracy w zakresie rolniczych  
ubezpieczeń społecznych.

Operatorzy z Centrum Technologii Informacyjnych UKSW zakończyli pierwszy etap prac digitalizacyjnych  
na terenie Kasyna Oficerskiego w Modlinie.

Zespół CTI od 4 lipca wykonywał zdjęcia fotogrametryczne zabytkowego budynku. Prowadzono  
również prace naziemne, polegające na digitalizacji fasady z użyciem skanera geodezyjnego 3D przed 
planowaną renowacją. W efekcie prac powstanie trójwymiarowy model budynku Kasyna.

Za rok zespół CTI UKSW powróci do Modlina, aby przeprowadzić digitalizację odrestaurowanego już 
obiektu.

Działania prowadzone są w ramach projektu „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych,  
w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, realizowanego w partnerstwie: Uniwersytet  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Lokalna Organizacja  
Turystyczna Trzech Rzek.
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W ostatnim czasie pracownicy naukowi UKSW znaleźli się w gronie laure-
atów konkursu Miniatura, organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki.  
Środki na realizację badań wstępnych w ramach projektów badawczych  

otrzymały następujące osoby:

Dr Michał Piekarski (WFCh) „Rozpoznawanie wzorców i afordancji  
w przetwarzaniu predykcyjnym” - 5445 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

Gratulujemy!

Przypominamy, że nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1 
trwa w trybie ciągłym do 31 grudnia 2017 r.

Praca magisterska absolwentki Instytutu Politologii UKSW, 
mgr Sylwii Lacek, zatytułowana „Mniejszość polska w poli-
tyce etnicznej Republiki Białorusi oraz w polityce zagranicz-
nej Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza wzajemnych zależności 
i uwarunkowań” w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych  
na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych 
stosunków międzynarodowych za 2016 rok otrzymała  
wyróżnienie. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Radosław  

Zenderowski.

Wydział Prawa i Administracji UKSW zajął pierwsze miejsce pośród  
akademickich wydziałów prawa w kategorii najbardziej popularnych wydziałów 

prawa podczas tegorocznej rekrutacji na I rok studiów.

O jedno miejsce na pierwszym roku stacjonarnych studiów prawniczych starało 
się średnio aż 6,64 chętnych.

Ranking opublikowano 21 lipca w dzienniku "Rzeczpospolita".
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Zapraszamy już teraz na rozpoczynające się w październiku 2017 zajęcia przygotowujące do pracy trenera.  
Jest to możliwość nabycia cennych na rynku pracy kompetencji całkowicie za darmo! Zajęcia skierowane  
są do tych studentów, którzy widzą szansę rozwoju swojej kariery w zawodzie trenera, animatora oraz  
do tych, którzy stanęli przed wyzwaniem pracy z grupą. W trakcie warsztatu pomagamy rozwinąć skrzy-
dła i umożliwiamy stawianie pierwszych kroków początkującym trenerom.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie 
http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/1140

Zapraszamy także wszystkich studentów do zapoznania się z całą ofertą zajęciową Centrum Szkoleń 
i Doradztwa Zawodowego UKSW na semestr zimowy 2017/2018 na stronie 

http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/1060

Procedura zamawiania materiałów drukowanych  z uczelnianym logo 
(notesy, plakaty, teczki, ulotki itp.)

Wypełniony formularz  (wszystkie pola, konieczne wskazanie źródła finansowania i MPK) wraz z załącz-
nikami-projektami przygotowanymi w profesjonalnym programie (ze spadami, zapisanymi w krzywych) 
prosimy przesłać  bezpośrednio do firmy TOP na adres e-mail: agencja.top@agencjatop.pl z kopiami do: 
kierownika BIiPr: Małgorzaty Jendryczki, adres email: m.jendryczka@uksw.edu.pl i Moniki Tuckiej, adres 
email: m.tucka@uksw.edu.pl . Po wykonaniu usługi faktura zostanie dostarczona na wskazany w formu-
larzu adres wraz z za mówieniem. Fakturę należy opisać (konieczny jest podpis dysponenta środków)  
i dostarczyć do Biura Informacji i Promocji.

Procedura zamawiania gadżetów z logo (kubki, smycze, długopisy itp.) NOWOŚĆ!

Wypełniony oraz wydrukowany formularz (wszystkie pola,  wskazanie źródła finansowania i MPK  
oraz podpis dysponenta środków) prosimy o przekazanie  do Kierownika Biura Informacji i Promocji  
Małgorzaty Jendryczki na adres : Biuro Informacji i Promocji, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 119, 
łącznik, poziom -2. 

Uwaga!
Projekty graficzne (w przypadku wydruków)  można wykonać we własnym zakresie lub korzystając   
z pomocy Centrum Systemów Informatycznych. Prośbę o wykonanie projektu przez CSI należy kierować 

poprzez elektroniczny system zgłoszeń: http://csi.uksw.edu.pl/zgloszenie

Wszystkie formularze (wydruki, gadżety) oraz cennik materiałów drukowanych, gadżetów z logo dostęp-
ne są na stronie www.uksw.edu.pl w zakładce DLA MEDIÓW. 

http://www.uksw.edu.pl
http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/1060
http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/1140
http://csi.uksw.edu.pl/zgloszenie
http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/biuro-informacji-i-promocji
http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/biuro-informacji-i-promocji


Biuro Karier

Szanowni studenci, w mijającym właśnie roku akademickim dziękujemy za Wasze zaangażowanie i aktywny 
udział w wydarzeniach organizowanych i promowanych przez Biuro Karier UKSW. 

Poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych informacji o działalności Biura Karier.

Już teraz gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych inicjatywach tj.: 

• Targi IT Career Sumit, które odbędą się 20 września na Stadionie Narodowym,
• Dni Kariery AIESEC, które odbędą się 25 i 26 października w SGH,
• Konkurs „Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II”, który kończy się 10 października 
br.

Szczegóły dotyczące wszelkich wydarzeń można znaleźć zawsze na stronie 
www.bk.uksw.edu.pl

http://www.bk.uksw.edu.pl
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Wydawnictwo Naukowe
UKSW poleca nowości

Wyszukiwanie podobieństw 
dokumentów, 

(red.) Marek Kowalski

Szybkość w kulturze,
 

(red.) Agnieszka Smaga

Unia Europejska  
w poszukiwaniu  
swoich granic,

 
(red.) Monika Trojanowska-Strzęboszewska

http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1535
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1553
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1549


Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: promocja@uksw.edu.pl

DTP
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
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