UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NAUKI HUMANISTYCZNE
• ARCHEOLOGIA +48 22 569 68 17
• FILOZOFIA +48 22 569 68 01
• HISTORIA +48 22 569 68 19
• JĘZYKOZNAWSTWO +48 22 561 89 63
• LITERATUROZNAWSTWO +48 22 561 89 51
• NAUKI O KULTURZE I RELIGII +48 22 561 89 63
• NAUKI O SZTUCE +48 22 569 68 22

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE
• INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA +48 22 380 96 96

NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU
• NAUKI MEDYCZNE +48 22 380 96 90
• NAUKI FARMACEUTYCZNE +48 22 380 96 90

NAUKI SPOŁECZNE
• EKONOMIA I FINANSE +48 22 569 68 28/58
• NAUKI O MEDIACH +48 22 561 88 56
• NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI +48 22 569 68 16
• NAUKI PRAWNE +48 22 561 88 12 / + 48 22 569 96 50
• NAUKI SOCJOLOGICZNE +48 22 569 68 28
• PEDAGOGIKA +48 22 569 97 67
• PSYCHOLOGIA +48 22 569 96 02

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE
• NAUKI BIOLOGICZNE +48 22 569 68 37
• NAUKI CHEMICZNE +48 22 569 96 70
• NAUKI FIZYCZNE +48 22 569 96 70

NAUKI TEOLOGICZNE
• TEOLOGIA +48 22 561 89 60
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NAUKI HUMANISTYCZNE
ARCHEOLOGIA INSTYTUT ARCHEOLOGII
TEL. 22 569 68 17

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

prof. ucz. dr hab.
Welc Fabian

f.welc@uksw.edu.pl

geoarcheologia i archeometria,
geofizyka archeologiczna

jacek.wysocki@op.pl

zarządzanie dziedzictwem kulturowym,
konserwatorstwo (ochrona zabytków)
archeologiczne, badania archeologicznoarchitektoniczne ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów sakralnych

dr Wysocki Jacek

FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII
TEL. 22 569 68 01

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

ks. prof. ucz. dr hab.
Bała Maciej

m.bala@uksw.edu.pl

ks. prof. ucz. dr hab.
Kobyliński Andrzej

a.kobyliński@uksw.edu.pl

ks. prof. ucz. dr hab.
Mazanka Paweł

p.mazanka@uksw.edu.pl

SPECJALIZACJA
filozofia religii, sekularyzacja,
dowody na istnienie Boga, ateizm
etyka społeczna, świeckość państwa,
działalność Watykanu, współczesne zagadnienia
bioetyczne (eutanazja, sztuczne zapłodnienie,
macierzyństwo zastępcze itp.), pedofilia,
molestowanie seksualne,
psychomanipulacja religijna
filozoficzna natura człowieka,status ludzkiego,
embrionu, filozofia religii, filozoficzne podstawy,
współczesnej laicyzacja, dowody na istnie Boga
relacje chrześcijańsko-żydowskie, holocaust na
ziemiach polskich

dr Piekarski Michał

m.piekarski@uksw.edu.pl

epistemologia, teoria poznania, kongwistyka,
filozofia działania, natura poznania,
normatywność, percepcja, działanie,
świadomość, umysł

prof. ucz. dr hab.
Podrez Ewa

e.podrez@uksw.edu.pl

aksjologia, współczesne dylematy moralne,
kompromis i tolerancja, związki etyki z literatura
i sztuką, profil etyki chrześcijańskiej

dr Skurzak Joanna

j.skurzak@uksw.edu.pl

filozofia religii, ateizm, sekularyzacja, duchowość
ateistyczna

ks. prof. dr hab.
Stępień Tomasz

t.stepien@uksw.edu.pl

angelologia, Opatrzność Boża, filozofia Science
Fiction, filozoficzna nauka o człowieku, filozofia
starożytna, myśl teologiczna Ojców Kościoła,
św. Tomasz z Akwinu

dr Szałata Kazimierz

k.szalata@uksw.edu.pl

etyka, bioetyka, filozofia

a.swiezynski@uksw.edu.pl

nauka a religia; powstanie życia i wszechświata;
kreacja a ewolucja; cud; poszukiwanie życia we
wszechświecie; filozofia przyrody; filozoficzna
interpretacja Biblii

prof. ucz. dr hab.
Świeżyński Adam
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HISTORIA INSTYTUT HISTORII
TEL. 22 569 68 19

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Buława Adam

a.bulawa@uksw.edu.pl

historia Polski w czasach zborów,
historia powszechna

dr Czaczkowska Ewa

e.czaczkowska@uksw.edu.pl

historia Kościoła w PRL, Kościół XX wieku

prof. dr hab. Dudek Antoni

a.dudek@uksw.edu.pl

dr Dźwigała Bartłomiej

b.dzwigala@uksw.edu.pl

ks. prof. ucz. dr hab.
Gliński Waldemar

w.glinski@uksw.edu.pl

historia Kościoła w czasach najnowszych,
dzieje wychodźstwa polskiego w XIX i XX w.

ks. prof. dr hab.
Naumowicz Józef

j.naumowicz@uksw.edu.pl

historia starożytna powszechna i Kościoła,
sakramenty, chrześcijanie Wschodu, Kościół
Ormiański, Kościół pierwszych wieków

prof. dr hab.
Oziemkowski Janusz

j.odziemkowski@uksw.edu.pl

historia powszechna XIX w., historia wojskowości

prof. dr hab.
Wysocki Wiesław

w.wysocki@uksw.edu.pl

najnowsza historia Polski, historia powszechna

prof. dr hab. Żaryn Jan

j.zaryn@uksw.edu.pl

historia najnowsza powszechna, Polski, Kościoła

najnowsza historia polityczna Polski,
system polityczny Polski
historia wypraw krzyżowych i państw łacińskich
na Bliskim Wschodzie; średniowieczna literatura
historiograficzna,

JĘZYKOZNAWSTWO INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA
TEL. 22 561 89 63

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Doboszyńska-Markiewicz
Katarzyna

k.doboszynska@uksw.edu.pl

lingwistyka formalna, semantyka i składnia
wyrażeń funkcyjnych, metatekst

dr Karolczuk Agnieszka

a.karolczuk@uksw.edu.pl

językoznawstwo, język polski jako obcy
(dla cudzoziemców) nauczanie języka polskiego
cudzoziemców, współczesny język polski, kultura
języka polskiego

prof. ucz. dr hab.
Korpysz Tomasz

t.korpysz@uksw.edu.pl

językoznawstwo, norwidologia

m.majewska@uksw.edu.pl

homonimia, leksykograficzny opis polszczyzny
barokowej, dygitalizacja dawnych słowników
języka polskiego, język pism o.
Jacka Woronieckiego OP (1878-1949)

dr Małgorzata Majewska

LITERATUROZNAWSTWO INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA
TEL. 22 561 89 51

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Bober-Jankowska
Magdalena

m.bober@uksw.edu.pl

historia literatuty polskiej - oświecenie

prof. ucz. dr hab. Gaj Beata

b.gaj@uksw.edu.pl

literaturoznawstwo, nauki o kulturze
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LITERATUROZNAWSTWO INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA
TEL. 22 561 89 51

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

j.komorowska@uksw.edu.pl

literaturoznawstwo, filologia klasyczna

w.kudyba@uksw.edu.pl

literatura polska XX i XXI w.

dr Masi Leonardo

l.masi@uksw.edu.pl

literatuta i kultura włoska

ks. prof. ucz. dr hab.
Sikora Jerzy

j.sikora@uksw.edu.pl

polska literatura współczesna

m.wozniewska@uksw.edu.pl

historia kultury i literatury XIX wieku,
romantyzm i postromantyzm; twórczość
Mickiewicza, Krasińskiego, Norwida, polska
tożsamość narodowa

prof. ucz. dr hab.
Komorowska Joanna
prof. dr hab.
Kudyba Wojciech

dr Woźniewska-Działak
Magdalena

NAUKI O KULTURZE I RELIGII INSTYTUT NAUK O KULTURZE I RELIGII
TEL. 22 561 89 63

IMIĘ I NAZWISKO
prof. ucz. dr hab.
Czajka-Cunico Anna
dr Dziadowiec-Greganić
Joanna
prof. ucz. dr hab.
Majewski Piotr
prof. ucz. dr hab.
Pawłowska-Jądrzyk Brygida

E- MAIL
a.czajka@uksw.edu.pl
j.dziadowiec-greganic
@uksw.edu.pl
p.majewski@uksw.edu.pl
b.pawlowska@uksw.edu.pl

dr Smaga Agnieszka

a.smaga@uksw.edu.pl

dr Skrzydlewska Beata

b.skrzydlewska@uksw.edu.pl

dr hab. Stangret Paweł

p.stangret@uksw.edu.pl

prof. ucz. dr hab.
Weiser Piotr

p.weiser@uksw.edu.pl

dr Wiśnicka Anna

a.wisnicka@uksw.edu.pl

prof. ucz. dr hab.
Wrześniak Małgorzata

m.wrzesniak@uksw.edu.pl

SPECJALIZACJA
teorie i filozofia kultury, międzykulturowość,
poezja i narracja w kulturach, teoria obrazu
ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym,
kulturoznawstwo, animacja kultury
muzeologia, zarządzanie dziedzictwem
kulturowym
poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej
(zwłaszcza literatury, filmu, reklamy)
historia literatury polskiej, literatura
w środowisku cyfrowym, komparatystyka
interdyscyplinarna, kultura wizualna, nowe
media, grafika artystyczna i użytkowa kultury
historia kultury polskiej, muzealnictwo,
ochrona dóbr
sztuka nowoczesna, awangarda dwudziestego
wieku, związki teatru i literatury, relacja plastyki
i tekstu, retoryka
kultura Żydów i Izraela w XX i XXI w., kultura
wojny, okupacji, łagrów i obozów, kultury
wygnania
historyka designu, wzornictwo krajów nordyckich
oraz sztuka dekoracyjna
teoria sztuki, historia estetyki i doktryn
artystycznych, znaczenia symboliczne w kulturze
europejskiej, artystyczna kultura Florencji,
muzealnictwo
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NAUKI O SZTUCE INSTYTUT HISTORII SZTUKI
TEL. 22 569 68 22

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Białonowska Magdalena

m.bialonowska@uksw.edu.pl

rynek sztuki (historia, struktura, mechanizmy,
tendencje),rzemiosło artystyczne europejskie
w tym polskie (meblarstwo, złotnictwo,
platernictwo, jubilerstwo, ceramika
i porcelana, szkło, tkaniny artystyczne),
kolekcjonerstwo (XVIII-XX wiek), muzealnictwo

prof. ucz. dr hab. Czyż Anna

a.czyz@uks.edu.pl

sztuka nowożytna, sztuka cmenatrzy,
sztuka Kresów Wschodnich

dr Gutowski Bartłomiej

b.gutowski@uksw.edu.pl

historia sztuki XIX i XX w.

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE
INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA CENTRUM CYFROWEJ NAUKI I TECHNOLOGII
TEL. 22 380 96 96

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr inż. Kwaśnik Piotr

p.kwasnik@uksw.edu.pl

modelowanie i projektowanie struktury
i właściwości materiałów metalicznych i ceramiki

prof. dr hab.
Niezgódka Marek

m.niezgodka@uksw.edu.pl

matematyka stosowana, modelowanie
matematyczne procesów oraz modelowanie
i obliczenia wielkoskalowe

dr n. med. inż.
Regulski Piotr

p.regulski@uksw.edu.pl

wizualizacja i analiza wizualna oraz
przetwarzanie obrazów medycznych
i radiologii szczękowo-twarzowej

prof. dr hab.
Skowron Andrzej

a.skowron@uksw.edu.pl

podstawy informatyki, sztuczna inteligencja
(wnioskowanie aproksymacyjne, zbiory
przybliżone, eksploracja danych, wspomaganie
procesów decyzyjnych, modele obliczeń)

dr inż. Śpiewak Piotr

p.spiewak@uksw.edu.pl

modelowanie komputerowe materiałów
półprzewodnikowych

dr inż. Wrona Maciej

m.wrona@uksw.eu.pl

implementacja GNSS w gospodarce

NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O ZDROWIU
NAUKI MEDYCZNE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
TEL. 22 380 96 90

IMIĘ I NAZWISKO
dr hab. n. med.
Gromadzka Grażyna
prof. dr hab. med.
Kosior Dariusz Artur

E- MAIL

SPECJALIZACJA

g.gromadzka@uksw.edu.pl

biologia medyczna, laboratoryjna immunologia
medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna

d.kosior@uksw.edu.pl

medycyna
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NAUKI MEDYCZNE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
TEL. 22 380 96 90

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr n. med. Połosak Jacek

j.polosak@uksw.edu.pl

zastosowanie biologii molekularnej w medycynie,
molekularne podstawy starzenia człowieka,
gerontologia epigenetyka człowieka,
molekularne podstawy kancerogenezy
i odpowiedzi immunologicznej, system
naprawy DNA w zdrowiu i w chorobie,
medycyna molekularna, zastosowanie
bioinformatyki w biomedycynie, medyczne
i biologiczne bazy danych, terapia genowa

prof. ucz. dr hab.
Pawlikowski Jakub

j.pawlikowski@uksw.edu.pl

medycyna

dr hab. n. med.
Rogowski Artur

a.rogowski@uksw.edu.pl

uroginekologia, ginekologia onkologiczna

prof. dr hab.
Nowiński Wiesław

w.nowinski@uksw.edu.pl

komputerowe atlasy mózgu

NAUKI FARMACEUTYCZNE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH
TEL. 22 380 96 90

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr n. farm. Merks Piotr

p.merks@uksw.edu.pl

farmacja

NAUKI SPOŁECZNE
EKONOMIA I FINANSE INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW
TEL. 22 569 68 28, LUB 22 569 68 58
IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Karaś Dariusz

dariusz.karas@uksw.edu.pl

ekonometria, teoria gier, ekonomia
behawioralna, ekonomia eksperymentalna

dr inż. Komorowski Piotr

p.komorowski@uksw.edu.pl

finanse, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe,
bankowość, bezpieczeństwo finansów

dr hab. Koronowski Adam

a.koronowski@uksw.edu.pl

makroekonomia, polityka gospodarcza,
polityka pieniężna, stabilność finansowa

NAUKA O MEDIACH INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA
TEL. 22 561 88 56

IMIĘ I NAZWISKO
ks. prof. dr hab.
Kawecki Witold

E- MAIL

SPECJALIZACJA

w.kawecki@uksw.edu.pl

problemy religijne i społeczne, zagadnienia KNS,
problematyka kultury i sztuki, filmowa, ocena
etyczna bieżących zagadnień, w tym etyka
mediów
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NAUKA O MEDIACH INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA
TEL. 22 561 88 56

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Kindziuk Milena

m.kindziuk@uksw.edu.pl

media, bieżące wydarzenia kościelne
i kościelno-polityczne

prof. ucz dr hab.
Łęcicki Grzegorz

g.lecicki@uksw.edu.pl

propaganda, manipulacja, edukacja medialna,
film, katolicka doktryna medialna

ks. prof. ucz. dr hab.
Stępniak Krzysztof

k.stepniak@uksw.edu.pl

przekazy medialne, reklama

prof. ucz. dr hab.
Żukowska-Gardzińska
Dominika

d.zukowska@uksw.edu.pl

komunikacja kulturowa, kultura słowa

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
TEL. 22 569 68 16

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

dr Abgarowicz Grzegorz

g.abgarowicz@uksw.edu.pl

prof. ucz. dr hab.
Bajda Piotr

p.bajda@uksw.edu.pl

SPECJALIZACJA
zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności
w warunkach konfliktów zbrojnych,
funkcjonalny wymiar bezpieczeństwa
państwa, zarządzanie informacją
w sytuacjach kryzysowych
transformacja elit politycznych
w państwach postkomunistycznych,
kwestie narodowe i narodowościowe w Europie
Środkowo-Wschodniej, miejsce i rola małych
państw na arenie międzynarodowej,
Republika Słowacka

prof. ucz. dr hab.
Balicki Janusz

j.balicki@uksw.edu.pl

demografia społeczna, polityka rodzinna
i ludnościowa, polityka imigracyjna i azylowa UE,
integracja imigrantów z krajów muzułmańskich,
humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej UE

prof. ucz. dr hab.
Broda-Wysocki Piotr

p.broda-wysocki@uksw.edu.pl

polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie,
kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
trzeci sektor w Polsce – po roku 1989

m.brzezinska@uksw.edu.pl

przywództwo polityczne w ujęciu teoretycznym
i empirycznym, soft i hard power jako
instrumenty „pozycjonowania” się państw
w strukturze systemu międzynarodowego,
kształtowanie się tożsamości Niemiec
i Niemców od momentu Zjednoczeniu

p.burgonski@uksw.edu.pl

ideowy wymiar prawa i polityki europejskiej,
polityka równościowa i antydyskryminacyjna
w Europie, debaty wokół kwestii etycznych
w Europie, relacje religia-polityka w Europie

dr Brzezińska Monika

dr Burgoński Piotr

BIURO KOMUNIKACJI I PROMOCJI UKSW
22 561 89 14, 512 636 292 📱 promocja@uksw.edu.pl 📧

NAUKI SPOŁECZNE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
TEL. 22 569 68 16

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

k.cebul@uksw.ed.pl

organizacja władzy państwowej, bezpieczeństwo
państwa, metody analizy konwersacji
i dyskursu, analizy programów partii politycznych
oraz debat parlamentarnych w kontekście
integracji Polski z Unią Europejską, historia
polityczna Polski XIX i XX wieku, integracja
europejska

prof. ucz. dr hab.
Drozd Jarosław

j.drozd@uksw.edu.pl

europejska polityka bezpieczeństwa, polityka
zagraniczna RP, polska polityka wschodnia,
teoretyczne i praktyczne wymiary dyplomacji,
roszczenia wynikające z II.WŚ

prof. ucz. dr hab.
Gierycz Michał

m.gierycz@gmail.com

znaczenie religii dla procesu politycznego,
aksjologiczny wymiar polityki europejskiej, myśl
społeczna Kościoła Katolickiego

prof. ucz. dr hab.
Góra-Szopiński Dariusz

d.gora@uksw.edu.pl

filozofia polityki, współczesne doktryny
polityczne, politologia religii, geopolityka
i geostrategia, studia regionalne

m.jarentowski@uksw.edu.pl

systemy polityczne, w szczególności: systemy
wyborcze, systemy rządów, parlamenty,
administracja publiczna, prawo konstytucyjne,
prawo administracyjne ustrojowe, technika
legislacyjna

l.kaczmarczyk@uksw.edu.pl

wpływ nauczania Magisterium Kościoła na
funkcjonowanie UE w wymiarze gospodarczym
i kulturalnym, oddziaływanie kultury na innowacyjność gospodarki, gospodarcze implikacje
zasady pomocniczości, ekonomia kultury

p.kaczorowski@uksw.edu.pl

XX-wieczna teoria państwa, zwłaszcza niemiecka, semantyka historyczna pojęć przełomu XVIII
i XIX wieku, historia państwa od XVI wieku do
czasów współczesnych, filozofia polityczna Carla
Schmitta

prof. ucz. dr hab.
Cebul Krzysztof

dr Jarentowski Marek

dr Kaczmarczyk Łukasz

prof. ucz. dr hab.
Kaczorowski Paweł

dr hab. Kamiński Tadeusz

t.kaminski@uksw.edu.pl

dr Kęsik Grzegorz

g.kesik@uksw.edu.pl

ks. prof. dr hab.
Mazurkiewicz Piotr

p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

polityka społeczna,praca socjalna, stosunki
państwo – Kościół, trzeci sektor i społeczeństwo
obywatelskie, etyka zawodowa: cele, funkcje,
uzasadnienia
samorząd terytorialny w Polsce, polityka
wobec miejskich przestrzeni historycznych,
polsko-niemiecki kontekst ochrony i rozwoju
miast historycznych, architektura i polityka
(od starożytności do XX wieku), regionalizm
religia i polityka, stosunki państwo-Kościół
w państwie demokratycznym, integracja
europejska – aspekty kulturowe, religijne
i aksjologiczne, przemoc i jej unikanie
w polityce, terroryzm
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NAUKI SPOŁECZNE
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NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
TEL. 22 569 68 16

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
formy działań instytucjonalnych w polityce
bezpieczeństwa, rola integracji służb
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
kryminalistyka, kryminologia

j.mlynski@uksw.edu.pl

polityka społeczna (pomoc społeczna, praca
socjalna), polityka senioralna (gerontologia)
i lokalna, polityka migracyjna poradnictwo
rodzinne

m.pawlus@uksw.edu.pl

ruch feministyczny jako aktor polityczny,
migracje kobiet, polityka emancypacji i polityka
życia jako domena działania nowych ruchów
społecznych

a.poglodek@uksw.edu.pl

prawo konstytucyjne porównawcze, systemy
polityczne państw obszaru WNP, państwa
nieuznawane i autonomie terytorialne, prawa
podstawowe, demokracja bezpośrednia oraz
przemiany ustrojowe w państwach
współczesnych

dr Rydliński Bartosz

b.rydlinski@uksw.edu.pl

zmiany ideowe europejskich partii
socjaldemokratycznych, nowe ruchy społeczne
ze szczególnym uwzględnieniem ruchu antyi alterglobalistycznego, doktryna „starej” i „nowej”
Trzeciej Drogi, Europejska Polityka Sąsiedztwa
– Partnerstwo Wschodnie, polityka zagraniczna
Polski i UE, współczesne relacje
polsko-niemieckie

dr hab. Rudowski Andrzej

a.rudowski@uksw.edu.pl

systemy partyjne w Europie i Polsce, systemy
polityczne w Europie i Polsce, systemy wyborcze
w Europie i Polsce, szkolnictwo wyznaniowe

a.skolimowska@uksw.edu.pl

zewnętrzne relacje UE, procesy decyzyjne w UE
po zmianach wprowadzonych przez Traktat
z Lizbony, rola Kościoła katolickiego w procesach
integracji europejskiej, fenomen procesu
instytucjonalizacji współczesnych stosunków
międzynarodowych, metodologia oraz teoria
w studiach europejskich

prof. ucz. dr hab.
Sowiński Sławomir

s.sowinski@uksw.edu.pl

współczesna myśl polityczna, system
polityczny i partyjny RP, polityka i religia,
modele relacji państwo Kościół w Unii
Europejskiej, państwo narodowe i tożsamość
narodowa

prof. ucz. dr hab.
Stawrowski Zbigniew

z.stawrowski@uksw.edu.pl

filozofia polityki, myśl polityczna,
etyczne wyzwania cywilizacji

dr hab.
Mikołajczyk Zbigniew

ks. prof. ucz. dr hab.
Młyński Józef

dr Pawlus Małgorzata

dr Pogłódek Andrzej

prof. ucz. dr hab.
Skolimowska Anna
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NAUKI SPOŁECZNE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
TEL. 22 569 68 16

IMIĘ I NAZWISKO

dr Sulkowski Mariusz

E- MAIL

SPECJALIZACJA

m.sulkowski@uksw.edu.pl

islam w Europie, procesy imigracji i integracji
imigrantów, integracja i dezintegracja
europejska, tożsamość europejska
i wielokulturowość

dr hab.
Trojanowska-Strzęboszewska m.strzeboszewska@uksw.edu.pl
Monika

natura i charakter granic zewnętrznych UE,
rozwój i funkcjonowanie Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, system
Schengen, polityka kontroli granic, azylu
i migracji w UE, współczesne teorie integracji
europejskiej i koncepcje jedności politycznej

prof. ucz. dr hab.
Węgrzecki Janusz

j.wegrzecki@uksw.edu.pl

metodologia i teoria polityki, struktura teorii,
tożsamość i wielokulturowość, natura i główne
pojęcia ideologii politycznych, fenomen
uniwersytetu, koncepcje władzy,
Kościół a sfera publiczna

prof. dr hab.
Wielomski Adam

a.wielomski@uksw.edu.pl

filozofia polityczna/myśl polityczna
średniowieczna, nowożytna i współczesna,
teorie stosunków międzynarodowych,
historia i teoria państwa

dr Wojas-Jarentowska Kinga

k.wojtas-jarentowska
@uksw.edu.pl

prof. dr hab.
Zenderowski Radosław

r.zenderowski@uksw.edu.pl

partie i systemy partyjne, zachowania wyborcze,
systemy rządu, koalicje rządowe, zagadnienia
transformacji systemowej
polityka międzynarodowa (wymiar polityczny
i kulturowo-cywilizacyjny), Europa
środkowo-wschodnia i Bałkany, tożsamość
narodowa i transnarodowa, konflikty etniczne
i religijne, religia – naród – nacjonalizm,
problematyka granic i pograniczy

NAUKI PRAWNE PRAWO I ADMINISTRACJA, INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
TEL. 22 569 96 50

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Białecki Marcin

m.bialecki@uksw.edu.pl

postępowanie cywilne, mediacja, mediacja
transgraniczna, uprowadzenia dzieci za granicę,
cywilne postępowania sądowe, prawo rodzinne,
ochrona dziecka

dr Cichos Katarzyna

k.cichos@uksw.edu.pl

równoważony rozwój, dobre rządzenie, prawo
międzynarodowe

k.czaplicki@uksw.edu.pl

Identyfikacja i ochrona tożsamości w sieci,
kradzież tożsamości, cyberbezpieczeństwo,
ochrona danych osobowych, informatyzacja
administracji biometria, dokumenty tożsamości,
rejestry publiczne

dr Czaplicki Kamil
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NAUKI SPOŁECZNE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NAUKI PRAWNE PRAWO I ADMINISTRACJA, INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
TEL. 22 569 96 50

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

j.czepek@uksw.edu.pl

międzynarodowe prawa człowieka, Europejski
Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja
Praw Człowieka, Europejskie Standardy
Bioetyczne, ochrona praw człowieka w systemie
ONZ, Podkomitet ONZ do spraw zapobiegania
torturom oraz innemu okrutnemu,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu
albo karaniu (SPT)

dr Hulicki Maciej

m.hulicki@uksw.edu.pl

prawo własności intelektualnej, prawo Internetu,
prawo nowych technologii, gospodarka cyfrowa/
społeczeństwo informacyjne - prawne aspekty,
regulacja platform internetowych, media
społecznościowe, CSR (społeczna
odpowiedzialność biznesu)

dr hab. Jarecki Stefan Akira

s.jarecki@uksw.edu.pl

pomoc publiczna, transport kolejowy, publiczny
transport zbiorowy, regulacja transportu,
transport intermodalny

dr Czepek Jakub

Kotas-Turoboyska Sławomira s.kotas-turoboyska@uksw.edu.pl

prawo cywilne procesowe, postępowanie cywilne

prof. ucz. dr hab.
Piskorz-Ryń Agnieszka

a.piskorz-ryn@uksw.edu.pl

prawo administracyjne, prawo administracyjne,
prawo oświatowe, służby specjalne

prof. ucz. dr hab.
Roszewska Katarzyna

k.roszewska@uksw.edu.pl

prawo pracy

dr Sikorski Sebastian

s.sikorski@uksw.edu.pl

dr Skibińska Ewa

e.skibinska@uksw.edu.pl

prof. ucz. dr hab.
Szczepaniec Maria

m.szczepaniec@uksw.edu.pl

dr Szmigiero Maciej

m.szmigiero@uksw.edu.pl

prof. dr hab. Tarwacka Anna

a.tarwacka@uksw.edu.pl

dr Zakrzewski Piotr

p.d.zakrzewski@uksw.edu.pl

prawo medyczne, telemedycyna, sytstem
ochrony zdrowia w Polsce
prawo polskie i UE w zakresie spółek, umów
handlowych, w tym tzw. „umów frankowych”
oraz fundacji
prawo karne, kryminalistyka, kryminologia, prawo
dowodowe, ekonomiczna analiza przestępczości
prawo nowych technologii, drony
i elektormobilność
prawo rzymskie, starożytny Rzym,
źródła literackie nauce prawa rzymskiego
prawo karne materialne, postępowanie karne,
prawo karne wykonawcze

NAUKI PRAWNE PRAWO KANONICZNE, INSTYTUT PRAWA KANONICZNEGO
TEL. 22 561 88 12

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

ks. prof. ucz. dr hab.
Saj Marek

prawokan@uksw.edu.pl

koordynator ds. komunikacji i promocji
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NAUKI SPOŁECZNE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

NAUKI SOCJOLOGICZNE INSTYTUT NAUK SOCJOLOGICZNYCH
TEL. 22 569 68 28

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Klimski Wojciech

w.klimski@uksw.edu.pl

socjologia religii, socjologia młodzieży

prof. ucz. dr hab.
Łodzińska Jolanta

j.lodzinska@uksw.edu.pl

socjologia zdrowia, socjologia medycyny

prof. ucz. dr hab.
Sroczyńska Maria

m.sroczynska@uksw.edu.pl

socjologia rodziny i wychowania, socjologia religii

prof. ucz. dr hab.
Wiśniewski Rafał

r.wisniewski@uksw.edu.pl

socjologia kultury, komunikacja międzykulturowa

prof. ucz. dr hab.
Wielecki Krzysztof

k.wielecki@uksw.edu.pl

teorie społeczne, zmiana społeczna,
socjologia ekonomiczna

ks. prof. dr hab.
Zaręba Sławomir

s.zareba@uksw.edu.pl

socjologia religii, socjologia moralności,
socjologia młodzieży

dr Zarzecki Marcin

m.zarzecki@uksw.edu.pl

badania opinii publicznej, socjologia
ekonomiczna, socjologia polityki, socjologia
kultury

PEDAGOGIKA INSTYTUT PEDAGOGIKI
TEL. 22 569 97 67

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Ciechomski Maciej

m.ciechomski@uksw.edu.pl

pedagogika

prof. UKSW dr hab.
Fidelus Anna

a.fidelus@uksw.edu.pl

pedagogika, problemy wychowawcze dzieci
i młodziezy, resocjalizacja i adaptacja,
zagrożenie wykluczeniem społecznym

dr Stankiewicz Katarzyna

katarzyna.stankiewicz
@uksw.edu.pl

pedagogika, adaptacja i integracja ucznia
cudzoziemskiego, adaptacja szkolna dziecka
z rodziny reemigrantów, potrzeby oraz wsparcie
rodziny powracającej z migracji/rodziny
imigranckiej

dr Śmiechowska-Petrovskij
Emilia

e.smiechowska@uksw.edu.pl

pedagogika specjalna

PSYCHOLOGIA INSTYTUT PSYCHOLOGII
TEL. 22 569 96 02

IMIĘ I NAZWISKO

dr Jastrzębski Jarosław

E- MAIL

SPECJALIZACJA

j.jastrzebski@uksw.edu.pl

psychologia ewolucyjna: mechanizmy
psychologiczne, adaptacje psychologiczne,
bliskie związki, miłość i przywiązanie, wybór
partnera seksualnego, zazdrość; Psychologia
egzystencjalna: lęki, postawy wobec śmierci,
poczucie odpowiedzialności egzystencjalnej,
sensu w życiu, autentyczność życia, poczucie
szczęścia, dobrostan psychologiczny
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NAUKI SPOŁECZNE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PSYCHOLOGIA INSTYTUT PSYCHOLOGII
TEL. 22 569 96 02

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

k.knopp@uksw.edu.pl

różnice indywidualne w zakresie inteligencji
emocjonalnej i społecznej; możliwości i warunki
ich rozwijania; wpływ środowiska na rozwój
społeczno-emocjonalny dziecka

a.pankalla@uksw.edu.pl

historia psychologii, psychologia kulturowa
(w tym kultury współczesnej), psychologia mitu
i fantazmatu, psychologia antropologiczna,
psychologia indygeniczna (m. in. Słowian
oraz kultur tradycyjnych)

dr Rowiński Tomasz

t.rowinski@uksw.edu.pl

zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży;
poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
EZRA UKSW Sp. z o.o.; kryzysy psychiczne
w rodzinach, wśród dzieci i młodzieży

dr Topolewska-Siedzik Ewa

e.topolewska@uksw.edu.pl

psychologia rozwoju człowieka; tożsamość
osobowa; osobowość; adolescencja; projekty
partnerstwa strategicznego

j.terelak@uksw.edu.pl

psychologia stresu ze szczególnym podkreśleniu
skutków izolacji pandemicznej, psychologia pracy
i zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia
transportu drogowego

Starzomska-Romanowska
Małgorzata

m.starzomska@uksw.edu.pl

psychologia rodziny, dysfunkcje w rodzinie,
rodzina z problemem alkoholowym, dorosłe
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zespoły
zaburzeń po aborcji

prof. ucz. dr hab.
Ryś Maria

m.rys@uksw.edu.pl

zaburzenia odżywiania

m.zemojtel-piotrowska
@uksw.edu.pl

psychologia międzykulturowa, psychologia
społeczna, narcyzm (grupowy i indywidualny),
zachowania społeczne (w tym reakcje
na COVID), stereotypy i uprzedzenia,
roszczeniowość, psychologia ewolucyjna

dr Knopp Katarzyna

prof. ucz. dr hab.
Pankalla Andrzej

prof. dr hab. Terelak Jan

dr hab.
Żemojtel-Piotrowska
Magdalena

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE
NAUKI BIOLOGICZNE INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
TEL. 22 569 68 37

IMIĘ I NAZWISKO

dr Fuszara Maciej

E- MAIL

SPECJALIZACJA

m.fuszara@uksw.edu.pl

biologia i ekologia nietoperzy (wirusy przez
nie przenoszone, życie w sąsiedztwie człowieka)
inteligencja i sposoby porozumiewania się
zwierząt, dobór naturalny, darwinizm
a kreacjonizm, zagadnienia ewolucyjne
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NAUKI SPOŁECZNE NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE
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NAUKI BIOLOGICZNE INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
TEL. 22 569 68 37

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

k.goralczyk@uksw.edu.pl

żywność (bezpieczeństwo, zanieczyszczenia,
opakowania, pestycydy), toksykologia
i ekotoksykologia, zanieczyszczenia środowiska,
zanieczyszczenia a zdrowie człowieka

prof. ucz. dr hab.
Romanowski Jerzy

j.romanowski@uksw.edu.pl

inwazyjne ssaki i małże w Polsce, wydra, bóbr,
modelowanie skutków ekologicznych
zagospodarowania dolin rzecznych,
biedronkowate wysp północnego Atlantyku

prof. dr hab.
Szostek Krzysztof

k.szostek@uksw.edu.pl

antropologia biologiczna, bioarcheologia
antropologia biologiczna, bioarcheologia

prof. ucz. dr hab.
Tomczyk Jacek

j.tomczyk@uksw.edu.pl

antropologia (biologiczna), osteologia,
odontologia, paleoantropologia

prof. dr hab.
Turlejski Krzysztof

k.turlejski@uksw.edu.pl

bioetyka, zoologia, psychologia zwierząt

prof. ucz. dr hab.
Uchmański Jacek

j.uchmanski@uksw.edu.pl

ekologia, biologia ewolucyjna, matematyczne
modelowanie procesów biologicznych

prof. ucz. dr hab.
Góralczyk Katarzyna

NAUKI CHEMICZNE INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH
TEL. 22 569 96 70

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

prof. dr hab.
Kutner Włodzimierz

w.kutner@uksw.edu.pl

chemia supramolekularna polimerów
inkluzyjnych i przewodzących polimerów
molekularnie wdrukowanych, elektrochemia
i spektroskopia, czujniki chemiczne
i biochemiczne

prof. dr hab.
Lipkowski Janusz

j.lipkowski@uksw.edu.pl

fizykochemia materiałów, krystalografia,
materiałoznawstwo

NAUKI FIZYCZNE INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH
TEL. 22 569 96 70

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Artymowski Michał

m.artymowski@uksw.edu.pl

ewolucja wczesnego Wszechświata i ciemna
energia

Cichocka Nikola

n.cichocka@uksw.edu.pl

wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu
fizyki, wytwarzanie nanomateriałów technologią
hydrotermalną

dr hab. Kamińska Agata

a.kaminska@uksw.edu.pl

fizyka eksperymentalna, materia
skondensowana, spektroskopia
wysokociśnieniowa materiałów
luminescencyjnych i laserowych

prof. dr hab.
Macek Wiesław

w.macek@uksw.edu.pl

astronomia, fizyka kosmiczna

dr Mioduszewski Łukasz

l.mioduszewski@uksw.edu.pl

biofizyka, pokazy fizyczne, popularyzacja fizyki
dla dzieci i dorosłych
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NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE
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NAUKI FIZYCZNE INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH
TEL. 22 569 96 70

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

dr Pęczkowski Paweł

p.peczkowski@uksw.edu.pl

fizyka doświadczalna w dziedzinie
nadprzewodnictwa, nadprzewodniki
wysokotemperaturowe i ich właściwości

dr hab. Shopa Iaroslav

i.shopa@uksw.edu.pl

fizyka eksperymentalna, optoelektronika,
polarymetria optyczna, optyka kryształów

prof. ucz. dr hab.
Wolf Marek

m.wolf@uksw.edu.pl

struny, supersymetria, kwantyzacja
stochastyczna, teoria pola kwantowego,
fraktale (szczególnie automaty komórkowe,
agregacja z organiczoną dyfuzją, procesy
wzrostu fraktali, multifraktalność,
samoorganizowana krytyczność,
rozkład liczb pierwszych, chaos kwantowy)

dr inż. Wysocki Bartłomiej

b.wysocki@uksw.edu.pl

technologia druku 3D metali i tworzyw
sztucznych

NAUKI TEOLOGICZNE
TEOLOGIA INSTYTUT NAUK TEOLOGICZNYCH
TEL. 22 561 89 60

IMIĘ I NAZWISKO

E- MAIL

SPECJALIZACJA

ks. prof. dr hab.
Bardski Krzysztof

k.bardski@uksw.edu.pl

Biblia i jej symbolika, starożytne chrześcijańskto,
judaizm

ks. prof. dr hab. Bartosik
Grzegorz

g.bartosik@uksw.edu.pl

mariologia

ks. prof. ucz. dr hab.
Kietliński Krzysztof

k.kietlinski@uksw.edu.pl

ks. prof. dr hab.
Kowalczyk Marian

m.kowalczyk@uksw.edu.pl

ks. prof. ucz. dr hab.
Linke Waldemar

w.linke@uksw.edu.pl
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