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czelniane Centrum 
T e c h n o l o g i i 
Informacyjnych Nauk 
H u m a n i s t y c z n o -

Społecznych nawiązało współpracę 
z kilkoma podmiotami komer-
cyjnymi. Kluczowym celem 
działań jest wdrażanie wspólnych 
projektów z wykorzystaniem 
zaplecza naukowo-badawcze-
go UKSW dla potrzeb rynku. 

Umowa z Muzeum 
Archeologicznym

CTI wraz z Państwowym Muzeum 
Archeologicznym planują digi-
talizować i udostępniać zasoby kul-
tury oraz dziedzictwa narodowe-
go, a także upowszechniać wiedzę 
w tym zakresie. Jednym z ostat-
nich zadań powadzonych przez 
nasze Centrum było opracowan-
ie z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii obrazowania 
oraz wydruku czaszki „wampira z 
Piotrkowa”.  W 1870 r. w okolicach 
Piotrkowa Trybunalskiego odkry-
to szczątki człowieka z czasz-
ką przebitą 40 cm gwoździem. 
Obecnie czaszka znajduje się w 

zbiorach Zakładu Antropologii UJ 
w Krakowie. Ze względów nau-
kowych, jak i etycznych czaszka 
nie zawsze może być eksponowa-
na muzealnie, dlatego zdecydowa-
no się wykonać jej wierną rep-
likę w technice 3D. Państwowe 
Muzeum Archeologiczne  
w Warszawie to narodowa insty-
tucja kultury założona w 1928 r. 
w oparciu o zbiory Państwowego 
Grona Konserwatorów Zabytków 
Przedhistorycznych, od 1958 
r. siedzibą muzeum jest Arsenał 
Królewski w Warszawie; 
od 1929 r. muzeum wydaje 
„Wiadomości Archeologiczne”,  
a od 1951 r. „Materiały Starożytne 
i Wczesnośredniowieczne”.

Umowa z VIGO-Ortho Polska 
sp. z o.o.

Rozwój nowych technologii 
projektowania indywidualne-
go zaopa- trzenia ortopedyczne-
go zakłada umowa podpisana 
z Vigo-Ortho Polska sp. z o. o.  
Współpraca będzie dotyczyć moż-
liwości wirtualnego testowania 
prototypów rozwiązań, a także 
dynamizacji metod diagnostyki 
i obrazowania stanu klinicznego 
pacjentów z zaburzeniami funk-
cji motorycznych, obrazowanie 
funkcjonalności indywidualne-
go zaopa- trzenia ortopedyczne-
go, projektowanie i wykonywanie  
i n d y w i d u a l n y c h -
protez kosmetycznych.   

Współpraca z BIBUS MENOS

Wykorzystanie technologii przyro 
stowych we wspólnych projektach 
może być elementem  współpra-

NAUKA ŁĄCZY SIĘ Z BIZNESEM – NOWE INICJATYWY 
CENTRUM TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH

U cy z BIBUS MENOS Sp. z o.o., 
cenionym dostawcą nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie druku 3D.  
BIBUS MENOS jest polsko-szwaj‐
carską firmą, która jest laureatem 
Nagrody dla Najlepszego Polskiego 
Dystrybutora Profesjonalnych 
Systemów Druku 3D, przyznaną 
podczas Gali Rozdania Nagród 
Branżowych CD3D 2016. 

Współpraca CTI z Mladiinfo 
Poland

CTI rozpoczęło współpracę z 
Fundacją Mladiinfo Poland. W 
ramach umowy zostaną podjęte 
działania umożliwiające studen-
tom odbywanie staży i praktyk 
w Fundacji w międzynarodowej 
sieci Mladiinfo. Umowa prze-
widuje organizację akademickiego 
wolontariatu międzynarodowe-
go, promowanie działań UKSW 
poświęconych młodzieży w ich 
środowiskach.

Współpraca z Dron House

Stworzenie koncepcji Centrum 
prototypowania oraz Centrum 

Czaszka ze zbiorów Zakładu  
Antropologii Uniwersytetu  

Jagiellońskiego w Krakowie.
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symulatorowego bezzałogowych statków powietrznych to pierwsze efekty umowy z  Dron House S.A. – lider-
em kompleksowych i nowatorskich rozwiązań w produkcji dronów. Współpraca  obejmie realizację wspólnych 
projektów, wyszukiwanie i identyfikowanie potencjalnych źródeł finansowania działań oraz przygotowywanie 
wniosków o dofinansowanie, a także promowanie wspólnych inicjatyw.

Stworzenie centrum prototypowania pozwoli na przeprowadzenie badań i prac wdrożeniowych dla systemów 
Bezzałogowych Statków Powietrznych, w tym badania prototypów w tunelu aerodynamicznym oraz testowania 
sprzętu w hali oblotów.

Stworzenie Centrum symulatorowego zapoczątkuje przeprowadzanie badań, niemożliwych do realizacji przy 
obecnie dostępnych rozwiązaniach w tej dziedzinie. Jedne z ważniejszych zastosowań symulatora to możliwość 
badania wpływu bodźców i warunków na zachowanie i możliwości psychofizyczne operatora BSP, prowadzenie 
innowacyjnych ćwiczeń z zakresu elementarnej nauki operowania bezzałogowym statkiem powietrznym, jak  
i zaawansowanego treningu dotyczącego rozbudowanych platform latających w warunkach wysoce zbliżonych 
do rzeczywistych.

Infrastruktura, zarówno prototypowni, jak i symulatora BSP, może być wykorzystywana przez inne podmioty, 
tworząc potencjał innowacyjny i naukowy dla szeregu placówek naukowych, instytucji badawczo-naukowych 
oraz firm produkcyjnych z całego regionu Mazowsza.

STUDIA - I CO DALEJ? 
WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE TOPMINDS!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła pilota-
żową edycję TopMinds. Bezpłatny program  
szkoleniowo-mentoringowy skierowany jest  

do studentów i doktorantów polskich uczelni,  
którzy planują karierę w nauce, biznesie  

i administracji publicznej.

Uczestnicy TopMinds skorzystają z mentoringu  
indywidualnego, wezmą udział w wykładach  

i spotkaniach z pracownikami administracji publicznej  
oraz przedstawicielami środowisk naukowych  

i  biznesowych, a także będą uczestniczyć w szkoleniach  
z rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Więcej na:
http://topminds.pl/
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ZUS WIE O TOBIE WSZYSTKO.
Co Ty wiesz o ZUS? 

Nasza uczelnia jest jedną z dwóch w kraju, na których 
eksperci ZUS prowadzą wykłady o systemie ubezpie-
czeń społecznych w Polsce. 22 lutego wystartował drugi 
cykl wykładów, prowadzonych z inicjatywy Prorektor  
ds. studenckich i kształcenia, dr hab. Anny Fidelus, prof. 
UKSW, Prodziekan WNP 
dr Ewy Kulawskiej oraz  
Dyrektora Gabinetu Pre-
zesa ZUS ds. Komuni-
kacji i Edukacji Barbary 
Owsiak.  W semestrze 
zimowym odbyło się sie-
dem wykładów dla stu-
dentów Wydziału Nauk 
Pedagogicznych. 

Wykłady skierowane są 
do społeczności akademickiej. „Będzie to serial z Tobą 
w roli głównej” – zapowiadają eksperci ZUS i idą o 
„Zakład”, że zanudzą słuchaczy na śmierć. Skrót ZUS to 
po prostu „Trzy litery, które chronią twoje cztery”.  Za 
pomocą takich prowokacyjnych haseł promowany jest 

przedmiot „System ubezpieczeń społecznych w Pol-
sce. Rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. 

Wykłady odbywają się w środy – od 22 lutego do 14 
czerwca, w godz. 13.15-14.45, w sali 326 w kampusie  

Dewajtis. Obowiązuje sys-
tem zapisów przez USOS. 
Są jeszcze wolne miejsca.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych współpracuje z 
naszą Uczelnią, oferując 
możliwość odbywania 
praktyk i staży studenc-
kich – organizacja dys-
ponuje 365 miejscami w 
placówkach w całej Pol-

sce. ZUS zachęca do pisania prac licencjackich, magi-
sterskich i doktorskich nt. ubezpieczeń społecznych. 
Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów 
Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych.

Serial o życiu
z Tobą 
w roli gł ównej

Cykl 15 wykładów
„System ubezpieczeń 
społecznych w Polsce.
Rola i zadania Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych”

22 lutego–14 czerwca
środy, godz. 13.15–14.45
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajt is 5
sala 326

O ubezpieczeniach społecznych i ZUS
poczytasz sobie na:

www.zus.pl

INNOWACJE UKSW
- Go To Innovation

3 lutego 2017 r. odbyła się konferencja Go To Innovation współorganizowana przez UKSW, czasopismo  
„Fundusze Europejskie”, Raiffeisen Polbank i firmę EGC Doradztwo Europejskie.

Podczas konferencji  omówiono następujące zagadnienia:

• Co to jest innowacja przełomowa? 
• Finansowanie innowacji, ekoinnowacji i nowych technologii. 
• Jak przygotować dobry projekt – praktyczne porady.
• Szybka ścieżka. Badania na rynek. Kredyt na innowacje technologiczne.
• Dotacje dla przedsiębiorstw w Twoim województwie. 

Podczas wydarzenia specjaliści Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych 
UKSW przedstawili bogatą infrastrukturę Centrum. Szczególną uwagę przykuł  zestaw do poruszania się  
w wirtualnej rzeczywiści, pozwalający wyjść poza znane nam spektrum doznań i doświadczeń.  
Uczestnicy zapoznali się z możliwościami sprzętu do filmów sferycznych, wielofunkcyjnej drukarki 3D, skanerów 
3D, symulatora.
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PRACOWNICY NAUKOWI 

Bukalska Izabela WNHiS
Chmielewska-Ignatowicz Tamira WNH

Domżalska Aneta WNP
Kurzydłowski Dominik WMP

Marchewka Justyna WBNS
Miotk Anna WNH

Romanowski Jerzy WBNS
Skurzak Joanna WFCh

Szczeglacka-Pawłowska Ewa WNH
Świerczyński Marek WPiA

DOKTORANCI 

Aniszewski Michał WPK
Ciećko Szymon WT

Groszkowski Marek WNHiS
Janas Paweł WPiA

Jurkowski Jakub WNH
Kilanowski Igor WPK

Marciniak Grzegorz WPK
Partyka Magdalena WNH
Szlązak Roman WNHiS
Tarnacka Agata WPiA

STUDENCI

Brzozowska Angelika WBNS
Dobrowolska Paulina WBNS

Ernst Paweł WPiA
Głozowski Tomasz WPiA
Gołębiewski Tomasz WPK

Górka Anna WNH
Grodzka Angelika WMP

SANTANDER NAGRADZA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Komisja ds. Programu Santander Universidades przyznała stypendia na projekty realizowane  
przez studentów, pracowników naukowych i administracyjnych UKSW. 

W konkursie promowane były:

osiągnięcia w obszarze rozwoju naukowego i badawczego oraz na rzecz wymiany międzynarodowej,

zaangażowanie społeczne, inicjatywy na rzecz Uczelni oraz szczególne osiągnięcia w nauce  
i działalności pozauczelnianej,

działania w zakresie wymiany pracowników oraz studentów z ośrodkami akademickimi w krajach  
Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego – Santander Universidades Mobility Fund.

Wysokość przyznanego stypendium wynosi 2 tys. zł, z wyjątkiem 
stypendiów przyznanych dla projektów Mobility Found.

Izydorek Vel ZYDOREK Mateusz WMP
Kisielińska Zuzanna WBNS

Konieczny Marek WPiA
Kostrzewa Anna WPiA
Nawrot Patryk WNHiS

Paruszewska Sandra WFCH
Piekacz Monika WFCH
Prażmo Edyta WBNS

Rempalska Karolina WNH
Reszke Anna WNHiS

Ryszewski Patryk WPiA
Sawczuk Maciej WPiA
Spyra Bartosz WNHiS

Stolarczyk Monika WNH
Stryjek Aleksandra WNHiS

Strzechmiński Mateusz WNHiS
Strzelecka Aleksandra WNP

Wołowik Anna WNHiS

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Antoniak Ewa OBJKiE
Cieszkowski Paweł CSI
Kowalski Łukasz CSI
Sieczka Adrian CSI

Wrzesińska Iwona BR 

MOBILITY FUND

Świerczyński Marek WPiA – 4000 zł
Kulpa-Puczyńska Aleksandra WNP – 3500 zł

Karpiuk Beata DKS – 3500 zł
Ryguła Piotr WPK – 3000 zł

Uczelniana Komisja przyznała stypendia  
następującym osobom:
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10-13 lutego gościem Uniwersytetu Otwartego UKSW był 
znany hierarcha kościoła francuskiego bp Michel Dubost.  
Biskup odwiedził kampusy Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Zapoznał się z historią rozwoju Uczelni oraz 
ze specyfiką pracy naukowej i formacyjnej na dziesięciu wy-
działach UKSW. Gość z Francji poznał program Uniwersy-
tetu Otwartego, który poprzez upowszechnianie wiedzy hu-
manistycznej i religijnej, realizuje misję uczelni noszącej imię 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku bp Dubost or-
ganizował pierwsze wyjazdy studentów i profesorów ATK 
do Francji i Włoch. W trudnych czasach komunistycznej 
izolacji polskich uczelni starał się o zaproszenia i stypendia 
dla studentów i pracowników warszawskiej uczelni katolic-
kiej. Biskup organizował dla nich spotkania i pielgrzymki do 
Rzymu, Paryża, Wersalu, Reims czy na Mont Saint Michel. 
Jako pierwszy zaprosił polskich żołnierzy, by mogli oficjal-
nie uczestniczyć w dorocznej Międzynarodowej Pielgrzymce 
Wojskowej w Lourdes. Przez wiele lat współpracował z Pry-
masem Polski kard. Józefem Glempem w Papieskiej Radzie 
do spraw Świeckich. Jest jednym z inicjatorów projektu Świa-
towych Dni Młodzieży. W latach 1989–2000 był biskupem 
Armii Francuskiej. Od siedemnastu lat jest ordynariuszem 
diecezji Evry Corbeil-Essones. Obecnie przewodniczy Radzie 
Episkopatu Francji do spraw współpracy z innymi religiami  
i nowymi ruchami religijnymi. W 2012 roku papież Benedykt 
XVI powołał biskupa do Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego. Przez wiele lat bp Dubost przewodniczył Eu-
ropejskiej Federacji Mediów Katolickich UNDA Europe. Jest 
autorem wielu książek, w tym encyklopedii katolickiej THEO 
i katechizmu dla młodzieży.

BP MICHEL DUBOST GOŚCIEM 
UNIWERSYTETU OTWARTEGO

STUDENTS HELPING  
STUDENTS

Trwa rekrutacja do programu  
Erasmus Student Network, wspierają-
cego międzynarodową wymianę stu-
dentów. ESN to ogólnoeuropejska sieć 
organizacji studenckich zajmujących się 
wspieraniem i rozwojem programów  
międzynarodowych wymian studenc-
kich. Korzyści z wymiany jest wiele, 
m.in.:

• nawiązanie znajomości i przyjaźni w 
całej Europy,

• szlifowanie angielskiego i nauka in-
nych języków obcych,

• zdobycie doświadczenia w międzyna-
rodowej organizacji.

Szczegóły:
https://www.facebook.com/
events/1333408503369631/
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REKRUTACJA  
DO PRZEDSZKOLA UKSW 

Trwają zapisy do grupy zerowej w roku szkolnym 
2017/2018, która ruszy dnia 1 września 2017 r.

Warunkiem startu „zerówki” jest zebranie  
dziesięcioosobowej grupy dzieci.

Chętnych prosimy o wypełnienie karty deklaracji,  
dostępnej u Dyrekcji Przedszkola – do dnia 30 kwiet-

nia 2017 r.

Grupa zerowa może korzystać z przedszkola  
w godz.: 7.00- 18.00, 

natomiast podstawa programowa realizowana  
będzie do około godz. 14.00

W pierwszej kolejności przyjmowane są:

- dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola

- dzieci studentów i pracowników UKSW

 - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
przedszkole@uksw.edu.pl

Rozmowy o Światowym Forum Chrześcijan w Polsce

Ks. prałat Andrzej Choromański (Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan), przedstawiciel  
Kościoła Katolickiego w radzie Globalnego Forum Chrześcijańskiego, wziął udział w dwóch spotkaniach  
w Warszawie, w trakcie których przekazywał informacje i spostrzeżenia na temat współpracy Forum Chrześcijan 
z przywódcami Kościołów chrześcijańskich. 

W pierwszym spotkaniu udział wzięli diecezjalni i zakonni referenci ds. ekumenizmu. W drugim debatowali  
biskupi będący członkami Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, a także eksperci odpowiedzialni 
za dialog ekumeniczny Kościoła w Polsce.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na nieformalne Forum Chrześcijan, jakie zawiązało się w Warszaw pod 
przewodnictwem ks. prof. Andrzeja Perzyńskiego z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego. Inicjatorzy Forum Chrześcijańskiego w Warszawie korzystają z bogatych, kilkunastoletnich  
doświadczeń Globalnego Forum Chrześcijan, Ks. prałat Choromański wygłosił również wykład na temat  
źródeł, struktury i szczególnego powołania Forum w odniesieniu do współczesnego ruchu ekumenicznego, jak  
i współpracy Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan z Globalnym Forum Chrześcijańskim.

Wykład ks. Choromańskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem w kontekście współpracy pomiędzy  
Papieską Radą do spraw Popierania Jedności Chrześcijan a Globalnym Forum Chrześcijańskim.

Przedszkole UKSW jest objęte opieką metodyczną i me-
rytoryczną wysoko wykwalifikowanych pracowników 
naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. 
Opiekunowie wykorzystując autorskie programy  
nauczania, dbają o wszechstronny rozwój dzieci. Do-
pełnieniem zajęć edukacyjnych są różnorakie wycieczki 
i inne, ciekawe wydarzenia.

26 stycznia dzieci z Przedszkola UKSW odwiedziły 
pobliski Dom Pomocy Społecznej, w którym zapre-
zentowały wspaniały występ artystyczny, dedykowa-
ny wszystkim rezydującym tam Babciom i Dziadkom.  
Natomiast 6 lutego w przedszkolu odbył się pierwszy 
bal karnawałowy. 
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SUKCESY PRACOWNIKÓW 
I ABSOLWENTÓW UKSW

Sukces dr. Rafała Zapłaty

Nagroda UOKiK dla absolwentki Wydziału Prawa i Administracji

Prof. Grzegorz Jędrejek nowym sędzią TK

Nagrody JM Rektora dla pracowników UKSW



SUKCES 
DR. RAFAŁA ZAPŁATY

Dr Rafał Zapłata z Instytutu Historii Sztuki UKSW przy 
współpracy z zespołem specjalistów z Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa dokonał rozpoznania licznych obiektów 
zabytkowych w Puszczy Białowieskiej.

Zespół specjalistów kierowany przez dr. inż. Krzysztofa 
Stereńczaka dokonał na podstawie danych LiDARowych 
(lotniczego skanowania laserowego) rozpoznania licznych 
obiektów zabytkowych, w tym nieznanych dotąd obiektów 
– tzw. struktur liniowych. Zdaniem badaczy są to prawdo-
podobnie pozostałościami po dawnych układach pól (gra-
nice, miedze itp.), rozciągające się na znacznych powierzch-
niach Puszczy Białowieskiej.

Ich rozpoznanie stało się możliwe dzięki zastosowaniu 
specjalistycznych przetworzeń i wysokiej jakości danych 
źródłowych z lotniczego skanowania laserowego, które 
pozyskano w ramach projektu „LIFE+ ForBioSensing PL 
Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Pusz-
czy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyj-
nych”. 

Współpraca z Instytutem  Badawczym Leśnictwa jest ko-
lejną, udaną inicjatywą na terenach leśnych, opartą na za-
pisach „Listu intencyjnego”, podpisanego w 2013 r. m.in. 
przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie.

NAGRODA UOKIK  
DLA ABSOLWENTKI  
WYDZIAŁU PRAWA  
I ADMINISTRACJI

Katarzyna Morawska, absolwentka prawa UKSW, 
otrzymała wyróżnienie w konkursie Prezesa  
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie 
 konsumentów.

Nagrodzona praca nosi tytuł „Prawne regulacje ochrony 
prywatności konsumenta w kontekście zjawiska Big data”. 
Jej promotorem jest dr Michał Będkowski-Kozioł.

PROF. JĘDREJEK  
NOWYM SĘDZIĄ TK

Prof. UKSW, dr hab. Grzegorz Jędrejek, kierownik Katedry  
Postępowania Cywilnego WPiA UKSW został wybrany 24 
lutego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Nowo wybrany sędzia doktoryzował się w 2002 r., w 2011 r. 
obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem ok. 200 publikacji 
z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa 
pracy i historii prawa. 

Od 2005 roku pracuje na Wydziale Prawa i Administracji. 
Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym UKSW i kie-
rownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 
roku jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym.

NAGRODY REKTORA  
DLA PRACOWNIKÓW UKSW

W ostatni dzień lutego władze UKSW spotkały się z pra-
cownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi, 
aby podziękować im za zaangażowanie w rozwój Uniwer-
sytetu.

19 pracowników naukowo-dydaktycznych i 21 pracowni-
ków niebędących nauczycielami akademickimi otrzymało 
nagrody Rektora UKSW. 

Nauczyciele akademiccy zostali wyróżnieni m.in. za dzia-
łalność naukową i badawczą. Pracownicy administracji 
odebrali nagrody za szczególne osiągnięcia organizacyjne 
i innowacyjność.
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ZAPOWIEDZI

Międzynarodowy Kongres Rodziny

Między kulturą i cywilizacją - Social Thought Master Courses

Kobieta w nauce

Centrum szkoleń i doradztwa zawodowego



MIĘDZYNARODOWY  
KONGRES RODZINY

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie zaprasza na Międzynarodowy Kongres Rodziny 
„Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”, który 
odbędzie się 17-19 marca 2017 r. na kampusie przy ul. 
Dewajtis 5.

MIĘDZY KULTURĄ 
I CYWILIZACJĄ

W dniach 29-30 marca odbędzie się międzynarodowa 
konferencja naukowa i wykłady mistrzowskie w ra-
mach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na 
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. 
Konferencję poprzedzi uroczystość nadania prof. Mar-
garet S. Archer tytułu Doktora Honoris Causa UKSW.

W tym roku w ramach cyklu „Człowiek wobec współ-
czesnych procesów cywilizacyjnych” będą poszukiwane 
odpowiedzi na następujące pytania: Jaki charakter mają 
współczesne procesy społeczne? Czy są one przejawem 
poważnego kryzysu cywilizacyjnego, czy normalnych 
w historii świata przemian? Czy potrafimy z naszej co-
dzienności odczytać głębszy sens współczesności? Czy 
on istnieje? Brakuje jasnych pojęć w rozmowie o naj-
bardziej fundamentalnych zjawiskach. Istnieje nato-
miast wiele teorii, paradygmatów i stanowisk. Ale czy 
dzięki temu rozumiemy więcej? 

Pierwsza sesja rozpocznie się 29 marca pod hasłem: 
„Between Culture and Civilization”, z udziałem wybit-
nej brytyjskiej uczonej, prof. Margaret S. Archer, która 
wygłosi wykład mistrzowski. Wykład będzie  okazją do 
spotkania się  z wielką uczoną oraz zapoznaniem się 
z paradygmatem realizmu krytycznego, tym razem w 
socjologii kultury. W sesji plenarnej i dyskusji wezmą 
udział znakomici socjolodzy, filozofowie i pedagodzy. 
Językami konferencji są polski i angielski (tłumaczenie 
symultaniczne).

30 marca odbędzie się konferencja pt. „Transforma-
tions of Contemporary Culture and Their Social Con-
sequences.” Zaproszeni są  naukowcy, którzy interesują 

KOBIETA W NAUCE

Instytut Socjologii UKSW, Oddział Warszawski Pol-
skiego Towarzystwa Socjologicznego i Zespół ds. Do-
brych Praktyk UKSW zapraszają na IV Międzynaro-

dową Konferencję Naukową z cyklu „Kobieta w nauce”, 
która odbędzie się 4-5 kwietnia na UKSW.  Szczegó-

łowy temat konferencji to „Kobieta – dom, przestrzeń 
publiczna i nauka”. 

Więcej na: 
https://www.facebook.com/events/1662755767358408/

się teorią kultury, jej współczesnymi przemianami. W 
ramach obrad przewidziana jest dyskusja podsumowu-
jąca, której celem będzie nie tylko synteza różnorodno-
ści perspektyw, jakie wyłonią się z referatów, lecz próba 
podsumowania, typologizacji, uporządkowania, poszu-
kiwania wspólnych wątków, głównych osi podziałów i 
rozbieżności.

Obrady będą odbywały się w dwóch grupach: polsko- i 
angielskojęzycznej. Dyskusja podsumowująca z udzia-
łem prof. Margaret S. Archer będzie prowadzona w ję-
zyku angielskim.

Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/socialthoughtmastercour-

ses/
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27 MARCA 2017  WARSZTAT: 

INETRENT JAKO NARZĘDZIE 
DO WYMARZONEJ PRACY

Zastanawiasz się, gdzie szukać pracy w Internecie? 
W czym może pomóc profil na Goldenline? 

Jak dostać pracę przez Snapchata? 
Głodny wiedzy? 

Przyjdź na ten warsztat i zacznij odkrywać 
najlepsze oferty pracy! 

W czasie spotkania:

✓ zdobędziesz wiedzę na temat serwisów  
społecznościowych (z jakich warto korzystać, co warto/ 
czego nie warto robić na Linkedin i Goldenline),

✓ poznasz wyszukiwarki ofert pracy i strony branżowe,

✓ dowiesz się, dlaczego warto lajkować strony na Fb, 
jak wykorzystać Snapchata do znalezienia pracy oraz  
dlaczego warto wysłać CV do firmy, która nie szuka 
pracowników,

✓ poznasz sposoby na kształtowanie profesjonalnego 
wizerunku w Internecie.

Warsztat poprowadzi Joanna Sobieska  
- coach specjalizujący się w obszarach career, 

work-life balance i life coachingu.

Termin: 
27.03.2017 r., w godz. 17.00-19.30

Miejsce: 
sala 1438, bud.14, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

31 MARCA 2017 WYKŁAD: 

WSZYSTKO JEST KOMUNIKACJĄ, 
CZYLI O TYM, ŻE WARTO WIEDZIEĆ,  

CO SIĘ WIDZI

Jeśli chcesz pozyskać wiedzę o funkcjonalności  
komunikatów wizualnych w praktyce marketingowej,

Jeśli chcesz zobaczyć skuteczne i nieskuteczne  
rozwiązania w projektowaniu reklamy, komunikacji 

interaktywnej i opakowań,

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o komunikacji  
w branży reklamowej,

Przyjdź na wykład: 

Wszystko jest komunikacją, czyli o tym,  
że warto wiedzieć, co się widzi

Spotkanie poprowadzi Adam Dudek 
- grafik projektant, artysta multimedialny, 

absolwent katowickiego Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, 

współzałożyciel i dyrektor kreatywny 
studia design’u i agencji reklamowej 

Delikatesy&Frykasy. 

Termin: 
31.03.2017 r., 

w godz. 11:00-13:00

Miejsce: 
sala 202, bud. 21, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Szczegółowe informacje o wydarzeniach 
znajdziesz na stronie 

www.szkolenia.uksw.edu.pl

CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA ZAWODOWEGO 
UKSW ZAPRASZA W MARCU
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Chcesz poznać tajniki pracy wedding plannerki? 

Chcesz dowiedzieć się, co zrobić, aby zajmować się profesjonalnie 
organizacją ślubów i wesel?

Zapisz się na spotkanie:
Wedding planner – zawód przyszłości

Spotkanie odbędzie się 
16 marca o godz. 9.30 na UKSW
(kampus przy ul. Wóycickiego),

w bud. 23, w sali 103.

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać na adres
k.ruminska@uksw.edu.pl,

wpisując w tytule wiadomości 
„wedding planner”.

Spotkanie poprowadzi Anna Piwońska – współwłaścicielka i założycielka firmy Perfect Day oraz 
Polskiej Akademii Ślubnej, certyfikowana Konsultantka Ślubna, trenerka w Polskiej Akademii 
Ślubnej, członek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych. Od 10 lat organizuje śluby  

i wesela polskie oraz międzynarodowe. W ramach Polskiej Akademii Ślubnej prowadzi szkolenia 
i konsultacje dla pracowników oraz właścicieli hoteli, pałaców, restauracji i innych typów lokali 

organizujących śluby i wesela.

 Na spotkanie zaprasza
Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.
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INNE

Euraxess: Wsparcie mobilności naukowców

Nagroda im. dr. Pawła Stępki

Camp Winter 2017 – fotorelacja



EURAXESS, 
CZYLI WSPARCIE MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

Bezpłatna sieć EURAXESS, która jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karie-
ry naukowców w Europie, proponuje przydatne informacje dotyczące zatrudniania zagranicznych naukowców  
w Polsce, a także szeroką ofertę grantów i stypendiów zagranicznych dla Polaków. Oferuje też pomoc  
dla naukowców, uczelni oraz organizacji finansujących badania naukowe.

Dla naukowców dostępne są m.in.: 

✓ oferty pracy, grantów i stypendiów zagranicznych i krajowych,

✓ informacje praktyczne związane z pracą w różnych krajach,

✓ możliwość dodania swojego CV, które będzie dostępne dla pracodawców,

✓ narzędzia do poszukiwania partnerów do współpracy i projektów.

Uczelniom serwis proponuje:

✓ możliwość zamieszczania ofert pracy, grantów, stypendiów w europejskiej bazie EURAXESS,

✓ dostęp do kilku tysięcy CV naukowców,

✓ narzędzie do poszukiwania partnerów wśród instytucji i naukowców,

✓ praktyczne informacje o zatrudnianiu zagranicznych naukowców,

✓ informacje o Karcie Naukowca i Kodeksie – europejskiej strategii rozwoju zasobów ludzkich,

✓ dokumenty, raporty i analizy dotyczące rozwoju karier naukowych, mobilności oraz badań i innowacji  
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Organizacje finansujące badania mogą:

✓ zamieszczać oferty grantów, stypendiów, szkoleń w bazie EURAXESS,

✓ poszukiwać instytucji lub naukowców do współpracy.

Szczegóły na:
https://www.euraxess.pl/
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NAGRODA IM. DR. PAWŁA STĘPKI

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski  po raz szósty zapraszają pracowników  
naukowych do udziału w konkursie im. dr. Pawła Stępki – wybitnego medioznawcy i pracownika KRRiT.

Nagroda przyznawana jest  w dwóch kategoriach: za najlepszą rozprawę doktorską oraz dla autorów wydawnictw 
dotyczacych mediów elektronicznych.

O Nagrodę w kategorii za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny telewizji, radia oraz Internetu  mogą  
ubiegać się autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach  
publicznych i niepublicznych w ciągu danego roku kalendarzowego.

W kategorii najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe mogą uczestniczyć autorzy zwartych  
wydawnictw naukowych (w tym opublikowane rozprawy doktorskie obronione podczas poprzedniego roku  
kalendarzowego oraz rozprawy habilitacyjne) oraz popularnonaukowych upowszechniających wiedzę o mediach 
elektronicznych, których pierwsze wydanie ukazało się w języku polskim.

Ideą Nagrody im. dr. Pawła Stępki jest promowanie wartościowych prac oraz ich autorów, którzy podejmują  
w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych. Konkurs  wyróżnia autorów wydawnictw naukowych  
i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniane są przez Kapitułę Nagrody powoływaną zgodnie z Regulaminem  
Konkursu. Członkiem Kapituły konkursu z ramienia UKSW został prof. dr hab. Jerzy Olędzki z Wydziału  
Teologicznego.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do końca marca br. pod adres:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sekretarz Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki

ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Adres poczty elektronicznej:  
kapitula@krrit.gov.pl

CAMP WINTER–FOTORELACJA
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NETYKIETA
W czwartym odcinku naszego poradnika netykiety zapiszemy  

uwagi o formułowaniu odpowiedzi  
na otrzymane e-maile:

▶ Źle – bardzo nieelegancki jest brak odpowiedzi na e-mail. Są takie sytuacje, kiedy jednego dnia odczytamy 
wiadomość i zostawimy ją, by odpowiedzieć nazajutrz, ale zapomnimy. Należy korzystać z oznaczania wiadomo-
ści specjalnym symbolem lub „jako nieprzeczytana”. Jeśli wiemy, że nie damy rady odpowiedzieć w najbliższym 
czasie, należy odpisać informując, że odpowiedź zostanie przesłana kilka dni później. Niekiedy naszym wrogiem 
jest antyspam ukrywający wiadomości nie będące spamem. Lepiej co jakiś czas przeglądać ten katalog, by znaleźć 
takie błędy. W końcu działają one bardziej na naszą niekorzyść niż na niekorzyść programistów.

▶ Dobrze – najlepiej odpowiadać na wiadomości w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. 48 godzin to ostateczność.

▶ Źle – wiadomość e-mail jest naturalną drogą kontaktowania się, dlatego dzwonienie do adresata chwilę po 
wysłaniu z pytaniem, czy została odczytana jest nadużyciem. Można z tej drogi korzystać tylko w nagłych wypad-
kach.

▶ Dobrze – na otrzymane wiadomości należy odpowiadać poprzez przycisk „odpowiedz”, a nie pisać zupełnie 
nową wiadomość. Tytuł wiadomości  nie zmienia się  prócz dodania „Re”/”Odp.”, a to pozwala szybciej zorien-
tować się jaki to e-mail. Po drugie pozwala to załączać cały dotychczasowy wątek, co często jest niezbędne, by 
połapać się we wcześniejszych ustaleniach.

▶ Dobrze – uprzejmą praktyką jest rozpoczęcie treści e-maila od odwołania się do wcześniejszej wiadomości. 
Może to być podziękowanie za samą wiadomość albo za informacje zawarte w którymś z wątków. Jedno „zbędne” 
zdanie zdecydowanie umili charakter e-maila.

▶ Źle – odpowiadanie tylko „tak” lub „nie” jest nieuprzejme.

W kolejnym odcinku przeczytasz o przykładach zachowań sprzecznych z netykietą

• trollowanie – wpływanie na użytkownika w celu wyśmiania lub obrażenia lub prowokowanie kłótni, 
• flooding – wysyłanie identycznych wiadomości w krótkich odstępach, 
• spamowanie – wysyłanie niepotrzebnych wiadomości.



W marcu Biuro Karier poleca

VII EDYCJA PRAWNICZYCH  
TARGÓW PRAKTYK I PRACY

W dniach 14-15 marca w budynku Biblioteki Uniwer-
syteckiej zaprezentują się prestiżowe polskie i mię-

dzynarodowe firmy. Dodatkowo odbędą się warsztaty, 
szkolenia, symulacja rozprawy sądowej, turniej nego-

cjacyjny  
i wiele innych wydarzeń. 

Szczegóły na stronie
www.targiprawnicze.pl .

SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ:  
ENTER AIR

16 marca w budynku nr 21  w holu głównym od godzi-
ny 10.00 zapraszamy zainteresowanych opowieściami 
o ciekawej i pełnej wyzwań pracy stewarda/essy. Jeśli 

marzysz o pracy w chmurach  
- przyjdź, by dowiedzieć się więcej. 

III EDYCJA KONKURSU  
„CEO FOR 1 MONTH”

W ramach konkursu można na jeden miesiąc zasiąść 
w fotelu prezesa Adecco Poland. Wszystkie podjęte 
w tym czasie decyzje będą miały moc sprawczą. Na 

stanowisko można aplikować pod adresem adecco.pl/
waytowork do 21 marca. Na zwycięzcę, poza ciekawą i 

niepowtarzalną pracą, czeka pensja 20 tys. zł brutto.

TARGI PRACA.PL  
– trampolina do kariery

Nowy wymiar targów pracy już 30 marca na stadionie 
Legii Warszawa. Spotkaj się z prestiżowymi 

pracodawcami 40 metrów nad ziemią – jedyne w Pol-
sce Interview in the Sky. 

Szereg atrakcji i tysiące ofert pracy gwarantuje organi-
zator wydarzenia – portal Praca.pl. 

Zapraszamy na stronętargów: 
www.targi.praca.pl .

 
TEST KARIERY 

Jeśli stoisz przed wyborem następnego kroku w swoim 
życiu, wypełnij test kariery, który pomoże  

Ci zastanowić się nad kolejnymi krokami po ukończe-
niu studiów. 

Test dostępny jest pod linkiem 
https://careertest.universumglobal.com/s/plss1032 .

http://www.targiprawnicze.pl 
http://www.targi.praca.pl
https://careertest.universumglobal.com/s/plss1032


poleca nowości

Michał Gierycz,
Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii 
politycznej
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1436

Anna Kuśmirek (red.),
Symbolika ciała w Starym Testamencie
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1435

Beata Gaj (opr.),
Linguam Latinam Cognosco - Poznaję język łaciński
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1424

Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Dorota Dąbrowska (red.),
Rzecz w kulturze
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1397

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1436%0D


KONKURS MARCOWY           
Odpowiedzi na pytania z lutowego  konkursu

PYTANIE DLA PRACOWNIKÓW
Kiedy na ATK, poprzedniczce UKSW,  utworzono Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i  Społecznych?

Początki WNHiS sięgają 1987 r,. kiedy na ATK z Wydziału Teologicznego wyodrębniono Wydział  
Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. W roku 1999 wraz z przekształceniem ATK w Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Historycznych  
i Społecznych. O roku 2009 siedzibą WNHiS  jest  nowoczesny budynek (nr 23) na kampusie UKSW przy  
ul. Wóyciskiego 1/3.
 

PYTANIE DLA STUDENTÓW:
Kiedy i gdzie powołany został pierwszy w Europie uniwersytet?

Najstarszy w Europie uniwersytet założony został w roku  1088 w Bolonii. Wywodzi się z działających  
w Bolonii od czasów Teodozjusza I Wielkiego (IV w. ne.) szkół prawa rzymskiego. Profesorem  
w Bolonii był m.in. późniejszy arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik, a w  latach 
1495–99 studiował tam M. Kopernik; Obecnie składa się z 17 wydziałów; zatrudnia 2788 nauczycieli  
akademickich, kształci 101 tys. studentów (2003)

ZWYCIĘZCAMI KONKURSU LUTOWEGO SĄ

Pani Anna Przetacka  
z Biura ds Badań Naukowych 

oraz 
Pan Marcin Kostrzewa
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