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Program planowanych na UKSW jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku lekarskim został także 
pozytywnie zaopiniowany przez profesor Federicę 
Wolf z Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca w Mediolanie. Profesor Wolf, która odpowiada 
za kontakty międzynarodowe w Gemelli, należy 
do komitetu sterującego, powołanego do stworzenia 
nowego wydziału na UKSW. 

Prof. Wolf oceniła, że cele i podejście metodyczne,  
zaproponowane przez UKSW przy tworzeniu programu 
studiów, są zgodne z międzynarodowymi standardami. 
Sam program został określony jako innowacyjny i dobrze 
zorganizowany. Podkreśliła szeroką ofertę zajęć 
fakultatywnych, obejmujących tematykę z zakresu 
medycyny wojskowej, a także medycyny estetycznej, 
regeneracyjnej, czy prokreacyjnej. Za szczególnie istotne 
uznała zajęcia z zakresu medycyny nuklearnej, zdrowia 
publicznego oraz chorób zakaźnych. Zaproponowała, 
aby Metodologia badań naukowych była wprowadzona 
jako przedmiot obowiązkowy, co umożliwi studentom 
swobodne korzystanie z dotychczasowych osiągnięć nauk 
medycznych oraz aktywny udział w rozwoju tej dziedziny 
wiedzy.

O MEDYCYNIE
NA UKSW

Włoski miesięcznik Comunicare napisał o planach 
otwarcia Wydziału Medycznego na UKSW. 

„Model Gemelli stał się inspiracją dla stworzenia 
kierunku lekarskiego” – czytamy. Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego planuje otwarcie elitarnego 
kierunku lekarskiego we współpracy z wieloma 
cenionymi jednostkami. Działania te wspiera również 
Poliklinika Gemelli, która jest bazą dydaktyczną 
i naukową Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca w Mediolanie. 
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NOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA 
EDUROAM NA UKSW! 

UKSW uruchomił na terenie kampusów nową sieć 
bezprzewodową eduroam.

Sieć eduroam pozwala na bezpieczne i bezproblemowe 
połączenie się z siecią bezprzewodową zarówno 
na terenie UKSW, jak również w większości innych, 
stowarzyszonych w sieci eduroam instytucji akademickich 
i naukowych w Polsce, i w ponad 80 krajach na całym 
świecie!

Szczegółowy przewodnik po sieciach bezprzewodowych 
dostępnych na UKSW, jak również instrukcję konfiguracji 
sieci eduroam znajduje się na stronie CSI 

http://csi.uksw.edu.pl 

zakładka „dla pracowników” w sekcji Porady: 
sieć eduroam na UKSW lub bezpośrednio 
pod poniższym linkiem: 

http://csi.uksw.edu.pl/sites/default/files/eduroam-v3.pdf
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Główne obchody, z udziałem współpracowników, 
uczniów i przyjaciół pierwszego Rektora UKSW,  
odbyły się 17 stycznia na kampusie Dewajtis.  
Były wzruszające wspomnienia, podziękowania  
i świadectwa. Mówiono o odwadze, roztropności,  
uczciwości i prawości Jubilata. Doceniając jego naukowy 
wkład w rozwój biblistyki, podkreślano zasługi na polu 
organizacyjno- administracyjnym, nie wahano się nazwać 
go Ojcem Założycielem Uniwersytetu.

Wieloletnią działalność ks. Bartnickiego docenił  
wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński,  
przyznając mu Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze  
Gloria Artis”. Odznaczenie wręczył szef Gabinetu  
Politycznego Ministra Michał Góras.

Spotkanie otworzył JM ks. prof. Stanisław Dziekoński, 
obecny rektor UKSW, który swoje wystąpienie oparł  
na trzech słowach-kluczach: gratulacji, podziękowań  
i życzeń. Najpierw mówił o odwadze ks. prof.  
Bartnickiego, który podjął wyzwanie przekształcenia  
Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, co zostało uwieńczone ustawą 
sejmową w 1999 r. Ksiądz Rektor serdecznie podziękował 
swojemu poprzednikowi, życząc mu w imieniu całej  
społeczności uniwersyteckiej zdrowia, ludzkiej  
życzliwości j i kontynuacji aktywności akademickiej. 
Zapewnił pierwszego Rektora, że stworzony przez niego 
Uniwersytet zawsze pozostanie jego uczelnią i domem.

Wielki kanclerz UKSW kardynał Kazimierz Nycz,  
metropolita warszawski, gratulując Jubilatowi osiągnieć, 
powiedział, że wielkie pole jego dorobku naukowego  
i organizacyjno-menadżerskiego pozostawia ocenie 
fachowców, chciałby natomiast podkreślić ludzki wymiar 
jego służby Kościołowi i nauce. Wspomniał o cieple  
i serdeczności, na których ks. Bartnicki buduje swoje  
życie, zwłaszcza kapłaństwo. Nawiązując do odwagi 
pierwszego rektora UKSW, zwrócił uwagę na jego  
mądrość i roztropność. – Wiedział, jak mądrze podążać 
do celu, tak, żeby zmieniać nie tylko nazwy, ale  
i rzeczywistość – podkreślił kard. Nycz.

Etapy pracy ks. prof. Bartnickiego na ATK i UKSW  
przypomniał ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału 
Teologicznego. Powiedział, że we wspomnieniach  
pracowników wydziału wybija się wdzięczność wobec 
Jubilata, który przez 25 lat kierował katedrą biblistyki 
oraz dwukrotnie sprawował urząd dziekana. – Jako nasz 
przełożony zawsze miał dla nas czas. Doświadczyłem tego 
osobiście, kiedy w trudnych sprawach potrafił stanąć po 
stronie szeregowego pracownika, bo tak nakazywało mu 

sumienie. W sposób wzruszający zabiegał też o sprawy 
swoich uczniów, nie wahając się, by ewentualne  
zatrudnienia, trudne z powodu braku pieniędzy, 
odbywały się kosztem jego dochodów. Za to świadectwo 
uczciwości i prawości składamy Księdzu Profesorowi 
podziękowanie – podkreślił Ksiądz Dziekan.

Druga część spotkania poświęcona była przedstawieniu 
wybranych aspektów działalności Księdza Rektora  
Bartnickiego. Miejsce i pozycję UKSW w akademickim 
pejzażu Warszawy oraz wkład ks. prof. Bartnickiego  
w utworzenie i rozwój UKSW przedstawił prof. Jerzy 
Woźnicki, b. rektor Politechniki Warszawskiej,  
przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego. O Jubilacie jako Odnowicielu uczelni  
i Przyjacielu mówił prof. Stefan Jurga, b. rektor UAM  
w Poznaniu i b. sekretarz stanu w MNiSW. Z kolei  
dokonania naukowe przedstawił ks. prof. Janusz  
Kręcidło z UKSW.

Prof. Woźnicki podkreślił tytaniczny wysiłek ks. prof. 
Bartnickiego i jego współpracowników włożony  
w utworzenie nowego Uniwersytetu w Warszawie.  
Powiedział, że sama dokumentacja tych zmagań liczy 
3700 stron. Mówił o wizji pierwszego rektora, który  
od początku kładł nacisk na wysoki poziom powstającej 
uczelni, podkreślając zwłaszcza trzy wymiary:  
akademickość, służebność wobec społeczeństwa  
oraz katolickość.Ostatnim punktem spotkania była  
prezentacja publikacji ks. Romana Bartnickiego pt.  
„Korzenie UKSW. Z dziejów uczelni na warszawskich  
Bielanach”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe 
UKSW. Książkę zaprezentowała dyrektor Wydawnictwa 
dr Elżbieta Sobczak.

Ks. prof. Roman Bartnicki urodził się w 1943 r.  
Siedemnaście lat później wstąpił do Wyższego  
Metropolitalnego Seminarium Duchownego  
w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął  

w 1966 roku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie  
Lubelskim Jana Pawła II, Papieskim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie i Akademii Teologii Katolickiej, gdzie rozpoczął 

pracę w 1981 r. Habilitował się w 1984 r., tytuł  
profesora uzyskał 10 lat później. Przez 25 lat kierował  
Katedrą Biblistyki Nowego Testamentu, przekształconą 

w Katedrę Egzegezy NT. Przez jedną kadencję sprawował 
funkcję prodziekana WT, następnie przez niepełne dwie 
kadencje był dziekanem wydziału oraz od roku 1995 r.  

prorektorem ATK. Został następnie rektorem tej uczelni,  
a potem przez dwie kadencje (1999-2005) rektorem UKSW. 

W latach 2005-2008 ponownie był dziekanem  
Wydziału Teologicznego.

JUBILEUSZ PIERWSZEGO REKTORA UKSW

Nasza uczelnia świętowała 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej pierwszego Rektora ks. prof. Romana 
Bartnickiego. Podczas okolicznościowej konferencji zaprezentowano książkę Jubilata o powstaniu Uniwersytetu.



7

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 
PARTNEREM NAUKOWO-BADAWCZYM UKSW 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały list intencyjny 
dotyczący współpracy w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i ochrony środowiska. Tym samym 
Jastrzębska Spółka Węglowa oficjalnie stała się partnerem naukowo-badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA STUDENTÓW

Wszyscy studenci UKSW mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego na Uczelni 
– w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Porady i konsultacje skierowane są do studentów doświadczających trudności związanych 
z funkcjonowaniem w środowisku akademickim: stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia 
społecznego, trudności w integracji w grupie, stany lękowe, konflikty, problemy osobiste, i inne.

 Terminy dyżurów:
 Psycholog dr Justyna Kurtyka-Chałas – poniedziałek 11.00-13.00
 Psycholog dr Martyna Żelazkowska – środa 11.00-13.00

 Miejsce:
 Biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
 UKSW Kampus ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15, pok. 1503.

 Studenci zainteresowani pomocą psychologiczną dokonują rejestracji przez formularz dostępny na stronie 
 internetowej UKSW; po rejestracji ustalany jest dokładny termin spotkania.

W ramach współpracy UKSW i JSW będą realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, które wpłyną m.in. na zwiększenie 
efektywności produkcji (informatyzacja), zagospodarowanie produktów ubocznych 
wydobycia węgla (np. metan) oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności 
spółki na środowisko naturalne. Prowadzone na Uniwersytecie prace badawcze zostaną 
wykorzystane komercyjnie w JSW.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcRr99-eYKdGo0oXFsjUdxXNLqUUGFhG0ywnh1-Y7P3rIMsQ/viewform


MINIATURA DLA NAUKOWCA Z WNH

STYPENDIA MINISTRA WRĘCZONE
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GRANT MINIATURA 
DLA NAUKOWCA Z WNH

Dr hab. Dorota Muszytowska z WNH UKSW znalazła się wśród laureatów konkursu 
Narodowego Centrum Nauki. To już dziesiąty grant w konkursie Miniatura1, który zdobyli pracownicy UKSW.

Projekt dr. hab. D. Muszytowskiej pt. „Socjoretoryczne aspekty Listu Judy” został nagrodzony grantem o wysokości 
22 693 zł. Pracownicy UKSW w ramach konkursu Miniatura1 zdobyli łącznie 200 189 zł.

    dr Michał Piekarski (WFCh) - „Rozpoznawanie wzorców i afordancji 
    w przetwarzaniu predykcyjnym” - 5 445 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;

    ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - „Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne 
    konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych” - 34 947 zł;

    dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - „Problematyka tekstologiczna 
    „Życiorysów sławnych Polaków” Adama Naruszewicza” - 10 287 zł;

    dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - „Kolegium apostolskie w monumentalnym 
    malarstwie średniowiecznego Egiptu” - 26 082 zł;

    dr Piotr Chybalski (WPiA) - „Chilling effect” w orzecznictwie Trybunału 
    Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego” - 6 430 zł;

    dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) - „Problem zakresu refleksji moralnej 
    w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera” - 25 256 zł;

    dr hab. Dorota Muszytowska (WNH) - „Socjoretoryczne aspekty Listu Judy” 
    - 22 693 zł.

Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN 
(stan na dzień 26 stycznia 2018 r.):



Doktoranci

1. Radosław Rogoza – nauki społeczne

Studenci
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STUDENCI 
OTRZYMALI STYPENDIA

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński wręczył 18 stycznia dyplomy ministerialne studentom  
za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość odbyła się podczas Senatu Uczelni.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przyznawane są studentom i doktorantom 
na wniosek rektorów uczelni. W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium wynosi 15.000 zł – w przypadku 
studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez 
uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

1. Marta Doroszuk – psychologia
2. Ewa Helena Gołębiewska – psychologia
3. Justyna Jastrzębska – psychologia
4. Katarzyna Kwiatkowska – psychologia
5. Maria Magdalena Kwiatkowska – psychologia
6. Paulina Markowicz – psychologia
7. Patrycja Michalak – psychologia

Stypendia na rok akademicki 2017/2018 otrzymali:

8. Małgorzata Nazarowicz – psychologia
9. Kamil Niziołek – psychologia
10. Bartłomiej Oręziak – prawo
11. Weronika Stawińska – prawo
12. Izabela Magdalena Sudowska – psychologia



KOMUNIKAT DZIAŁU KSZTAŁCENIA

OBÓZ ZIMOWY POD PATRONATEM REKTORA

BIURO KARIER

CENTRUM SZKOLEŃ

ZAPOWIEDZI WYDAWNICTWA UKSW

ANKIETA OCENIAJĄCA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018
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KOMUNIKAT 
DZIAŁU KSZTAŁCENIA
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W ramach projektu „Lepsza Kadra = Lepszy Student” 
PO WER 03.04-00-00-D051/16 zapraszamy na kursy:
 „Praktyczne warsztaty emisji głosu” wtorki, godz. 
14-16.15 od 20 lutego do 22 maja – są jeszcze WOLNE 
miejsca

„Nowoczesne metody dydaktyczne” wybrane piątki 
i soboty, w godz. 9-14 od marca do czerwca 2018
kontakt: Dział Kształcenia b.karpiuk@uksw.edu.pl, 
tel. 22 561 89 07

W ramach projektu „Młody Dydaktyk 
w Uniwersytecie” POWR.03.04.00-00-D003/17 
Zapraszamy młodą kadrę akademicką UKSW 
na bezpłatne kursy podnoszące kompetencje z zakresu 
innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności 
cyfrowych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Wszystkich nauczycieli akademickich do 35 roku życia 
ze stopniem naukowym doktora lub otwartym 
przewodem doktorskim lub ze statusem doktoranta 
na UKSW, z którymi uczelnia zawarła umowy 
na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,  
zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach 
przeprowadzonych w ramach projektu 
POWR.03.04.00-00-D003/17.

Planowany harmonogram kursów:
1. Kurs „Nowoczesne metody dydaktyczne” (Learning 
by doing, learning by design, grywalizacja) – 32 godziny 
szkoleniowe w dwóch modułach:
• rekrutacja – od czerwca do września 2018
• realizacja: 
   moduł 1.
   październik 2018 – dwudniowe szkolenie wyjazdowe 
   (16 godz. szk.)

   listopad – grudzień 2018 – warsztaty grupowe 
   (14 godz. szk.)
   moduł 2.
   luty – czerwiec 2019 – indywidualne konsultacje 
   z trenerem (2 godz. szk.) – w celu omówienia konspektu    
   lekcji i doboru metod dydaktycznych do treści zajęć

2. Kurs „Język angielski na poziomie C1” – 60 godz. 
szkoleniowych w dwóch modułach:
• rekrutacja – od maja do września 2018
• realizacja – od października 2018 do stycznia 2019:
   moduł 1. słownictwo specjalistyczne zgodne z zakresem   
   prowadzonych badań moduł 2.
   praktyczne zajęcia z zakresu m.in.: prowadzenia zajęć,   
   prowadzenia dyskusji, pisania, czytania i przygotowania 
   zajęć interaktywnych na platformie Moodle

3. Kurs „Wprowadzenie do platformy Waspmote 
i środowiska Meshlium” – po 21 godzin szkoleniowych 
dla 2 osób
• rekrutacja – marzec 2018
• realizacja – wrzesień 2018 – szkolenie organizowane 
   w Hiszpanii, w siedzibie firmy Libelium

4. Kurs „Licencjonowany operator drona e-dron” 
21 godzin szkoleniowych w dwóch modułach dla 8 osób:
• rekrutacja – maj 2018
• realizacja – od czerwca do października 2018 
   – szkolenie z zakresu sterowania bezzałogowymi 
   statkami powietrznymi (bsp)
   (moduł teoretyczny – 7 godz. szk., moduł praktyczny 
   – 14 godz. szk.)

Kontakt: 
Dział Kształcenia 

b.karpiuk@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 07



OBÓZ ZIMOWY POD PATRONATEM 
REKTORA UKSW

Pracownicy Katedry Teologii Życia Duchowego i Katedry Teologii Mistyki, pod patronatem Rektora UKSW 
i Dziekana Wydziału Teologicznego, zorganizowali w Białym Dunajcu obóz zimowy.

Program formacji duchowej oparty był na przykładzie życia i męczeńskiej śmierci młodych wychowanków 
Salezjańskiego Oratorium Świętego Jana Bosko, zwanych Poznańską Piątką. Ukazywał uczestnikom wartości 
i fundamenty, na których warto budować swoją tożsamość. Młodzież miała też okazję zapoznać się ze sztuką 
ikonopisania.

Plan zajęć rekreacyjnych przewidywał przede wszystkim naukę jazdy na nartach, którą prowadzili znakomici 
instruktorzy.

Młodzi ludzie uczestniczyli ponadto w warsztatach tanecznych oraz gry na bębnach afrykańskich, mieli też okazję 
do degustacji dań kuchni sycylijskiej i sushi, przygotowanych dla nich przez specjalistów w tym zakresie. Rozrywkę 
i dobry humor zapewnił występ Formacji Chatelet. Nie zabrakło także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 
na stoku, które przeprowadzili żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

Księdza profesora Stanisława Dziekońskiego – rektora UKSW w Warszawie reprezentowała Anna Kołcz 
- kwestor uczelni, która wręczyła uczestnikom, przekazane przez Jego Magnificencję, obuwie sportowe.
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imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald.  Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia 
do 28 lutego 2018 r. Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.funduszewieczyste.pl 

Summer Au Pair in USA
Kończysz studia? Planujesz Gap Year? Postaw na 
podróże i naukę języków! Zgłoś się do programu 
Au Pair i wyjedź za ocean. Roczny pobyt w Stanach 
Zjednoczonych i udział w oficjalnym programie 
wymiany kulturowej nadzorowanym przez 
Departament Stanu USA to świetny plan na 
podróże i szlifowanie angielskiego z native 
speakerami.  Informacje o programie znajdziesz 
na www.prowork.com.pl

Szczegóły dotyczące wszelkich wydarzeń można znaleźć 
zawsze na stronie www.bk.uksw.edu.pl oraz profilu spo-
łecznościowym  www.facebook.com/BK.UKSW/

Zaprasza  

JUŻ W MARCUW CENTRUM SZKOLEŃ 
I DORADZTWA ZAWODOWEGO 

UKSW:

• 7 marca – Assessment center - warsztat, który 
   poprowadzą Zuzanna Koperska i Aleksandra 
   Cetnar z firmy Elavon

• 13 marca - Kiedy ZUS zbankrutuje, czy można liczyć     
   na emeryturę z ZUS? – wykład, który poprowadzi Paweł  
   Jaroszek – członek zarządu ZUS

• 14 marca – Polskie Linie Lotnicze LOT – prezentacja 
   nt. rozwoju zawodowego w branży lotniczej

Dodatkowo zachęcamy wszystkich Studentów UKSW 
do skorzystania z bezpłatnych lekcji języka angielskiego 
on-line. Pozwolą one na określenie obszarów 
wymagających poprawy w zakresie kompetencji 
językowych. W każdym miesiącu 7 pierwszych osób, 
które wyślą do nas zgłoszenie, otrzyma możliwość 
skorzystania z 3 bezpłatnych lekcj! 

Zajęcia organizowane są przez szkołę językową 
Angielskaulica.pl.

Po szczegóły dotyczące naszych propozycji zapraszamy 
na stronę www.szkolenia.uksw.edu.pl

BIURO KARIER UKSW 
SERDECZNIE POLECA

Nowe miejsce praktyk
Studiujesz psychologię na specjalności: psychologia 
kliniczna i osobowości? Skorzystaj z okazji i zdobądź 
doświadczenie zawodowe, u pracodawcy, który właśnie 
dołączył do polecanych przez BK UKSW miejsc praktyk. 
Zgłoś się do  „Domu Pomocy Społecznej "Leśny",  
który znajduje się tuż przy Wóycickiego. Zachęcamy 
do odbywania praktyk    Aktualna lista z proponowanymi 
miejscami znajduje się na stronie www.bk.uksw.edu.pl 
w zakładce praktyki.

Travel to China and Work
Jeśli biegle posługujesz się językiem angielskim, jesteś 
otwarty(a) na nowe doświadczenia i chciał(a)byś 
wyjechać na roczny pobyt do Chin w celu nauczania 
dzieci w przedszkolach i centrach wczesnoszkolnych 
to projekt „Travel to China and Work” organizowany 
przez Izbę Gospodarczą Europy Środkowej oraz 
Stowarzyszenie Semper Avanti może być okazją, 
której szukasz. Szczegóły na stronie 
www.semperavanti.org lub pod adresem 
e-mail: biuro@iges.pl.

Konkurs „Szafirowe paragrafy”
Zapraszamy studentów prawa i administracji do udziału 
w szóstej ogólnopolskiej edycji Konkursu z Publicznego 
Prawa Gospodarczego "Szafirowe Paragrafy". Konkurs 
odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy to rozwiązanie 
konkursowego kazusu i odesłanie go na wskazany adres 
e-mail (5-23 lutego), a drugi to  rozwiązanie testu 
wielokrotnego wyboru (22 marca). Szczegóły na stronie 
www.prawogospodarcze.elsa.org.pl
 
Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald
Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca 
doktorska dotyczy współczesności i została obroniona 
w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie 

14



15

www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

 Warszawskie Studia Pastoralne 
- Numer Specjalny „Komunikacja 

w duszpasterstwie”

Nieskończoność. 
Badania interdyscyplinarne,

(red.) Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, 
Dominik Sulej

Społeczeństwo polskie dziś. 
Samoświadomość, uznanie, edukacja,

 (red.) Magdalena Saganiak, Mateusz Werner, 
Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1049
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1643
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1644


ANKIETA OCENIAJĄCA 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

(Przynajmniej) 4 powody, dla których warto wypełnić ankietę oceny zajęć dydaktycznych w USOS

1. Informacja zwrotna dla osoby prowadzącej zajęcia
- możesz w ten sposób poinformować wykładowcę o tym, jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć, przygotowanie 
   do nich, stosunek do studentów, punktualność, umiejętność zainteresowania przedmiotem i zainspirowania 
   do własnego studiowania
- warto, aby wykładowca wiedział, co myślisz na temat prowadzonych przez niego zajęć, jak go oceniasz, co mógłby  
   zmienić i udoskonalić, jak wykorzystujesz jego zajęcia i co ci one dały lub czego ci w nich zabrakło
- każdy lubi być doceniony i pochwalony, a życzliwe uwagi krytyczne także mogą być pomocne – najgorsza jest 
   obojętność (brak oceny)

2. Informacja służąca do oceny pracownika w zakresie dydaktyki
- każdy pracownik jest systematycznie oceniany ze swojej pracy przez władze wydziału i uczelni; Twoja ocena także jest 
   brana pod uwagę i wpływa na ocenę końcową wykładowcy

3. Informacja potrzebna do oceny jakości kształcenia na poszczególnym kierunku studiów, 
     na wydziale i w całym UKSW
- dzięki Twojej ocenie uzyskujemy informacje, które możemy wykorzystać w wielu sytuacjach związanych z oceną 
   jakości kształcenia: raporty dla instytucji zewnętrznych, zestawienia dla władz wydziału i UKSW, zalecenia dotyczące 
   poprawy jakości dydaktyki itp.
- bez tych informacji nie wiemy, co powinniśmy zmienić, ulepszyć albo wprowadzić jako nowość
- każdy głos ma znaczenie, bo niski procent wypełnionych ankiet nie daje miarodajnego wyniku, który można potem 
   odpowiednio wykorzystać

4. Gala Belfra
- dzięki Twojej ocenie najlepiej ocenieni wykładowcy są publicznie nagradzani za swoją pracę
- studenci wydziału najaktywniejszego w ankiecie otrzymują nagrodę i zyskują uznanie w społeczności uczelni

Informacje zwrotne o wynikach ankiet znajdziesz:
- na stronie wydziału – zestawienia wyników
- w raportach „Studenci UKSW o swojej uczelni” i „Doktoranci UKSW o swojej uczelni” 
   (publikowane na stronach uczelni)
- podczas Gali Belfra Roku
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