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Jesteśmy chętnie wybieraną uczelnią publiczną w Warszawie. Dajemy
możliwość kształcenia w różnych dziedzinach nauki: od kierunków
humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze, a od dwóch lat także
medyczne. Wyróżnia nas doświadczona kadra naukowa, innowacyjne
projekty badawcze oraz przyjazna atmosfera.
Nasz Uniwersytet składa się z 12 wydziałów zlokalizowanych w dwóch
kampusach przy ul. Dewajtis oraz Wóycickiego. Studenci mają do wyboru
43 kierunki studiów, w tym m.in.: kierunek lekarski, psychologię, prawo,
dziennikarstwo, inżynierię środowiska, f ilologię włoską czy ekonomię.
W ostatnich latach prężnie przekształcamy się w nowoczesne centrum
naukowo-badawcze. W 2016 roku na kampusie przy ul. Wóycickiego
powstało Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW.
Zajęcia praktyczne dla studentów nauk ścisłych i medycznych odbywają
się w kilkudziesięciu laboratoriach badawczych oraz w salach do pracy
koncepcyjnej.
Stwarzamy nowoczesną przestrzeń do rozwoju talentów. Łączymy teorię
z praktyką, dzięki czemu odpowiadamy na aktualne potrzeby rynku pracy.
Absolwenci UKSW pracują w największych f irmach, ośrodkach badawczych
oraz mediach.
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WYDZIAŁÓW
Nasz Uniwersytet uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego
Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości.

ZDOBYWAJ
UMIEJĘTNOŚCI
W LABORATORIACH
BADAWCZYCH
W UKSW mieści się prawie 50 nowoczesnych laboratoriów
badawczych, które pomagają w opracowaniu projektów
z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora
przemysłowego. Wykwalif ikowana kadra specjalistów
oraz liczne zajęcia laboratoryjne umożliwiają naszym
studentom zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej
w dalszej karierze.
Doskonałym przykładem współpracy środowiska
naukowego
UKSW
z
biznesowym
są
umowy
o współpracy badawczej z największymi polskimi
f irmami m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna,
czy KGHM Polska Miedź. W ramach wspólnych
działań naukowcy i przedsiębiorcy realizują zadania
z zakresu m.in. Internetu rzeczy, digitalizacji, rozwoju
mikroźródeł czy rozwiązań, zapewniających poprawę
wydajności energetycznej.

STUDIUJ W NOWOCZEŚNIE
WYPOSAŻONYCH KAMPUSACH UKSW
Nasz Uniwersytet dysponuje bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym. Przestronne sale wykładowe
wyposażone są w zaawansowany sprzęt audiowizualny. Wszystko zostało zaprojektowane tak,
aby zwiększyć efektywność i wygodę prowadzonych zajęć.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w kampusach na warszawskich Bielanach przy ul. Wóycickiego
i Dewajtis. Na terenie uczelni znajdują się m.in. aule, sale konferencyjne, hala sportowa, stołówki
oraz przedszkole.

S TUDIO RADIOWO-TELEWIZYJNE
Pracownia została stworzona z myślą o praktycznym przygotowaniu studentów do realizacji
materiałów f ilmowych i radiowych. Ze studia nadaje także Radio UKSW.
CENTRALNE LABORATORIUM PSYCHOLOGICZNE UKSW
To jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Polsce. Wyposażony jest w symulator
samochodu osobowego, zintegrowany z urządzeniami medyczno-badawczymi, Wiedeński System
Testów oraz platformę testów Test2Drive.

BĄDŹ EKO
RAZEM Z NAMI

ROZWIJAJ SIĘ
POD OKIEM EKSPERTÓW
Wykładowcy Uczelni to uznani w środowisku eksperci, którzy zasiadają w najwyższych gremiach
naukowych, organach państwowych i radach biznesu. Każdego roku wielu naszych pracowników
naukowych otrzymuje prestiżowe nagrody i wyróżnienia za swą działalność naukowo-badawczą.
Profesorowie UKSW są regularnie zapraszani do największych polskich mediów radiowych
i telewizyjnych.
Potencjał naukowy, badawczy, infrastrukturalny kadry UKSW najlepiej prezentuje platforma
Science2Business, założona z myślą o ścisłej współpracy świata nauki i biznesu. Znajdują
się tam portfolia naukowe pracowników, case studies, czyli opracowania programów
i projektów.

Z D OBYWAJ WIE DZĘ W KRAJU I ZA G R A N IC Ą
Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 300 uczelni w Europie
w ramach programu Erasmus+ oraz na st ypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach
programu MOST.

Jesteśmy uczelnią blisko natury, dlatego szczególnie troszczymy się o to, co nas otacza. Od wielu
lat prowadzimy projekty badawczo-naukowe na rzecz ekologii i inżynierii środowiska. Partnerem
aktywnie prowadzonych przez nas działań jest Bank Ochrony Środowiska. Na naszym kampusie
znajduje się stacja terenowa METEO, dzięki której dokonujemy pomiaru występowania pyłów
zawieszonych PM2.5 oraz PM10.

W Y DZ I AŁ B I O LO GI I I N AU K O Ś RO D OW I S K U
KIERUNKI STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, BIOLOGIA
Młoda i prężnie działająca jednostka, która specjalizuje się w badaniach z zakresu nauk
przyrodniczych. Zespół tworzą wybitni naukowcy, jak i praktycy oraz eksperci m.in. Komisji
Europejskiej w zakresie badań i innowacji. Wydział bierze udział w projektach zewnętrznych,
wykonuje prace w obszarze B+R, a także przygotowuje prace pilotażowe, demonstracyjne
i wdrożeniowe. Studenci mogą uczestniczyć w wymianach międzynarodowych w ramach
współpracy Wydziału z uczelniami w Europie i Azji. Według Ogólnopolskiego Systemu
Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych 80% absolwentów
WBNS otrzymuje stałą pracę w okresie 11 miesięcy od uzyskania dyplomu!
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W Y DZ I AŁ FI LOZO FI I C H RZ E Ś C I JAŃ S K I E J
KIERUNKI STUDIÓW: FILOZOFIA, PSYCHOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

ZNAJDŹ SWÓJ
WYMARZONY
KIERUNEK
POZNAJ NASZE WYDZIAŁY

Kadra Wydziału prowadzi prace badawczo-naukowe w dziedzinie nie tylko filozofii,
ale i psychologii czy ochrony środowiska. WFCH współpracuje z wieloma ośrodkami
naukowymi w kraju (m.in. Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Paliw Energii
Odnawialnej) oraz za granicą (m.in. Fordham University czy Uniwersytetami
w Salzburgu i Lozannie). Działalność naukowa wydziału obejmuje prowadzenie badań
naukowych, organizację konferencji, działalność wydawniczą oraz realizację projektów
badawczych finansowanych z zewnątrz. ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W Y DZ I AŁ M AT E M AT YC Z N O - P RZ Y RO D N I C Z Y. S Z KO Ł A N AU K Ś C IS ŁYC H
KIERUNKI STUDIÓW: CHEMIA, FIZYKA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
Pracownicy tego Wydziału są członkami m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego
Towarzystwa Fizycznego i Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Jednym z kluczowych zadań Wydziału jest, oprócz kształcenia,
popularyzacja wiedzy o naukach przyrodniczych i ścisłych. Wydział
prowadzi współpracę międzynarodową m.in. z Uniwersytetem
Clermont-Ferrand, Uniwersytetem w Missouri oraz Georgian
Technical University. Jej rezultatem są wspólne badania
naukowe oraz publikacje. ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W YDZIAŁ ME DYCZNY. COLLEGIUM M E D IC UM
KIERUNKI STUD IÓW: LEKARSKI, PIELĘGNIARSTWO
W maju 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi prawo do prowadzenia
kszta łcenia na kierunku lekarskim. O wysokiej jakości kształcenia przyszłych medyków świadczą
wyspecjalizowana kadra medyczna i współpraca z największymi polskimi i zagranicznymi
placówkami medycznymi, m.in. Wojskowym Instytutem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem
Medycznym, Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA czy Polikliniką Gemelli w Rzymie.
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W YDZIAŁ N AU K HISTORYCZ NYCH
KIERUNKI STUDIÓW: HISTORIA, ARCHEOLOGIA, ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE
DOKUMENTACJĄ, HISTORIA SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA,
ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
Bogaty program dydaktyczny Wydziału, oprócz zajęć teoretycznych, wyróżnia się licznymi
ćwiczeniami, praktykami i wyjazdami naukowymi, realizowanymi na terenie całego kraju.
Indywidualnym rozwojem studentek i studentów kieruje kadra wybitnych aka demików
o bogatym dorobku naukowym w archeologii, historii, historii sztuki i dyscyplinach pok rewnych.
Wydz iał prowadzi projekty naukowe m. in. we współpracy z Instytutem im. Oskara Haleckiego
w Kanadzie, Światową Radą Badań nad Polonią, Instytutem Polonika, Instytutem Archeologii
w Za grzebiu, Stanford University i Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie SachsenAnha lt. ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W YDZIAŁ N AU K HUMA NIST YCZ NYC H
KIERUNKI STUD IÓW: FILOLOGIA WŁOSKA, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA,
KULTUROZNAWSTWO, MUZEOLOGIA
Wydz iał skupia uczonych o bogatym dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym.
Wykładowcami są nie tylko literaturoznawcy, językoznawcy, kulturoznawcy, lecz także
specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym z takich dziedzin jak: f ilm, teatr, media
i biznes. Pracownicy pozyskują dof inansowanie zewnętrzne z PARP, NCBiR, NCN
oraz biorą udział w projektach międzynarodowych i krajowych. Wydział dużą wagę
przykłada do dostosowania ofert do rynku pracy. Dlatego też w roku 2017 przy Wydziale
rozpoczęła działalność Rada Biznesu, w której zasiadają przedstawiciele prywatnych
i państwowych f irm oraz instytucji kultury. ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W Y DZ I AŁ N AU K P E DAGO GI C Z N YC H
KIERUNKI STUDIÓW: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA
Misją Wydziału jest przygotowanie do życia zawodowego wysoko wykwalif ikowanych i aktywnych
specjalistów w zakresie edukacji. Pracownicy wydziału prowadzą intensywną działalność
dydaktyczną i naukowo-badawczą. Wydział podejmuje się wielu różnorodnych inicjatyw
mających na celu promocję rozwoju pedagogiki takich jak: wykłady otwarte, konferencje krajowe
i międzynarodowe, współudział studentów i podmiotów zewnętrznych w realizacji grantów
badawczych. Na płaszczyźnie międzynarodowej Wydział współpracuje z jedenastoma pokrewnymi
wydziałami, m.in.: z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy),
Wydziałem Filozof iczno-Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W Y DZ I AŁ P RAWA I AD M I N I S T RAC J I
KIERUNKI STUDIÓW: PRAWO, ADMINISTRACJA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE,
CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI, BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ
Kadrę naukową Wydziału tworzą m.in. sędziowie sądów powszechnych, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, eksperci
Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, adwokaci, radcy prawni i prok uratorzy, ambasadorzy,
pracownicy urzędów centralnych w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa
Sprawiedliwości. Badania na Wydziale dotyczą aplikowania prawa w różnych jego dziedzinach,
jak i funkcjonowaniu we współczesnej administracji w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W Y DZ I AŁ P RAWA K AN O N I C Z N EGO
KIERUNKI STUDIÓW: PRAWO KANONICZNE SPEC. KANONICZNO-CYWILNA; PRAWO
KANONICZNE SPEC. KANONICZNA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA
Jest to Wydział o statusie państwowo-kościelnym z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją, kształcący
przyszłych specjalistów w zakresie prawa kanonicznego, dający pod stawowe wykształcenie
prawnicze w zakresie prawa świeckiego. Na Wydziale działa Studencka Poradnia Prawna, która
prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa kanonicznego i spraw
studenckich. W ramach Programu Erasmus+ studenci i doktoranci Wydziału mogą odbyć część studiów
w uczelniach partnerskich: Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ( Włochy) oraz
Universidad de Navarra (Hiszpania), jak również odbyć praktyki w instytucjach zagranicznych.
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W YDZIAŁ SP O ŁECZ NO- EKONOMICZ NY
KIERUNKI STUD IÓW: EKONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, EUROPEISTYKA,
POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA, EKONOMIA MENEDŻERSKA
Pracownicy Wydziału są członkami renomowanych towarzystw naukowych, zarówno krajowych (PTS,
PTNP, PTSE), jak i zagranicznych (m.in. Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i European Society
for Research in Ethics) oraz akademickich ciał nadzorczych (m.in. Polskiej Komisji Akredytacyjnej).
Wydz iał aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami i czasopismami naukowymi, przede wszystkim
w Europie i Stanach Zjednoczonych. Studenci mają możliwość studiowania w ramach programów
Erasmus+ oraz CEEPUS m.in. na Katolic kim Uniwersytecie w Lowanium (Belgia), Uniwersytecie
w Trewirze (Niemcy), Uniwersytecie Karola (Czechy), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia).
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W YDZIAŁ STU DIÓW NAD RODZ INĄ
KIERUNEK STUDIÓW: NAUKI O RODZINIE
Wydz iał Studiów nad Rodziną to jednostka na UKSW, której zadaniem jest edukacja w zakresie
problematyki rodzinnej z uwzględnieniem nauk społecznych i psychologicznych. Na Wydziale
prowadzone są badania z wielu obszarów, dotyczących rozwoju człowieka, w tym małżeństwa,
wychowania dzieci i innych. Studenci mają do wyboru specjalizacje takie jak: mediacje i ne gocjacje,
coaching rodzinny, asystentura rodziny i wsparcie oraz opieka nad osobą starszą i niesamodzielną.
Wspó łpraca naukowa na Wydziale przybiera formy konferencji naukowych, szkoleń oraz stażów.
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

W YDZIAŁ TEO LOGICZ NY
KIERUNKI STUD IÓW: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, TEOLOGIA
Wydz iał ma bogatą historię oraz bardzo duże osiągnięcia badawcze. Pracuje na nim wielu
wybitnych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauk teologicznych. Doświadczona kadra naukowa
przygotowuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w kilku kluczowych obszarach
społecznych: dziennikarstwie, komunikacji kulturowej, edukacji religijnej, turystyce krajów
biblijnych oraz coachingu. Przyszli dziennikarze zajęcia praktyczne odbywają m.in. w nowoczesnym
studiu radiowo-telewizyjnym na Uczelni oraz w redakcjach najważniejszych polskich mediów.
ODWIEDŹ STRONĘ WYDZIAŁU

UKSW
WIĘCEJ NIŻ NAUKA

2021 ROKIEM
PATRONA UKSW

Wie my, j a k wa żn e p od c za s s tudiów jest rozw ijanie pasji. Przynależn o ść
d o o rg a n i za c ji s tud e n c k ic h d a je nieo graniczo ne możliwo ści. Dzięki n i m
p ozn a s z w i el u in s p irują cyc h lud zi, weźmiesz udział w ciekaw ych pro jektach ,
a prz y o ka z j i w zb oga c is z swoje CV.

„ L u d z i e m ówi ą : C za s to pie n iąd z.
A j a wa m m ówi ę : C za s to m iło ść”.
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI, PATRON UKSW

Z RE AL IZUJ SWOJE POMYSŁY W KOŁ AC H NAUKOWYC H

Z inicjatywy Senatu UKSW parlament Rzeczypospolitej Polskiej
ogłosił rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na naszym Uniwersytecie prężnie działa 57 studenckich i doktoranckich kół naukowych.
To doskonałe miejsca dla młodych i pełnych pasji studentów. Możesz w nich rozwinąć swoje
zainteresowania, a tym samym wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

W tym roku odbędzie się ogłoszenie
beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego,
Patrona naszej Uczelni.

D O Ł ĄCZ DO LUDZI Z PASJĄ
Samorząd Studentów UKSW to prężnie działająca organizacja, która realizuje wiele ciekawych
inicjatyw, m.in. Juwenalia, Gale Belfra Roku, czy obozy integracyjne dla studentów pierwszego
roku (Camp Zero, Camp Winter). Na Uczelni działa również Niezależne Zrzeszenie Studentów,
które tworzy takie projekty jak np. Wampiriada, Studencki Nobel czy Drogowskazy Kariery.

LU B ISZ ŚPIEWAĆ?
Dołącz do Chóru UKSW, w którym rozwiniesz swoje pasje muzyczne. Jest tu miejsce
dla wszystkich: śpiewają tu zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Zgłoś si ę na
przesłuchania i rozwiń swój talent.

RA DIO UKSW
Radio UKSW tworzy liczna grupa studentów nie tylko z Instytutu
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, ale z całej Uczelni. Na antenie
przez całą dobę można usłyszeć zróżnicowaną muzykę. Radio
promuje młodych artystów, w tym kapele studentów UKSW.

„Serdecznie zapraszam do studiowania na naszym
Uniwersytecie, który dysponuje ogromnym
potencjałem ducha i wiedzy. UKSW to prężnie
rozwijająca się państwowa szkoła wyższa, której
działalność naukowa i dydaktyczna odpowiada na
potrzeby współczesnego, zmieniającego się świata”.
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Rektor UKSW

WIRTUALNY
DZIENOTWARTY.UKSW.EDU.PL
START 9 KWIETNIA 2021
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
REKRUTACJA@UKSW.EDU.PL
TEL. (22) 569 68 32
WWW.UKSW.EDU.PL
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

