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Inauguracja UKSW

12 października 2015 r. Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Rektor 
UKSW oficjalnie zainaugurował rok akademicki 2015/2016 na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Listy do całej społeczności Uniwersytetu z tej okazji 
wystosowali: Pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Lena 
Kolarska-Bobińska minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tym numerze

•	 INAUGURACJA UKSW 

•	 2 LISTOPADA – ZADUSZKI

•	 19. PIKNIK NAUKOWY 
POLSKIEGO RADIA  
I CENTRUM NAUKI KOPERNIK

•	 19. FESTIWAL NAUKI  
NA UKSW

•	 HAKOWANIE  
I PROJEKTOWANIE NA UKSW

•	 DZIEŃ STUDENTA UKSW

•	 UKSW NA VI FORUM 
ROZWOJU MAZOWSZA

•	 PLUS-IP PROGRAM POLSKO-
AMERYKAŃSKI NA UKSW

•	 PROFESOR MICHAEL WALZER 
NA UKSW

•	 UKSW I PSG RAZEM DLA 
KSZTAŁTOWANIA ETYKI  
W GOSPODARCE

•	 CENTRUM WIEDZY BEMOWA 
I BIELAN

•	 MOST DLA STUDENTÓW  
I DOKTORANTÓW

•	 ANIMATORZY ŚWIATOWYCH 
DNI MŁODZIEŻY Z FRANCJI  
W UKSW

•	 EVENT CENTRUM SZKOLEŃ  
I DORADZTWA 
ZAWODOWEGO

•	 ZAPOWIEDZI

•	 CZY WIECIE ŻE...

List Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przemówienie Rektora UKSW
ks. prof. dr. hab. Stanisława 

Dziekońskiego

http://www.uksw.edu.pl/images/artykuly/
przemowienie_rektora.pdf

List Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

h t t p : / / w w w . u k s w . e d u . p l / i m a g e s /
aktualnosci/List_minister.pdf

http://www.uksw.edu.pl/images/artykuly/przemowienie_rektora.pdf
http://www.uksw.edu.pl/images/aktualnosci/List_minister.pdf
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Inauguracja Roku Akademickiego

Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW 30 października 
br. złożył kwiaty na grobie śp. ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka, tragicznie zmarłego  
Rektora UKSW.

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych i naszą pamięcią o zmarłych pracownikach i studentach  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie modliliśmy się w ich intencji 
podczas Mszy Świętej, która została odprawiona w kościele bielańskim Niepokalanego 
Poczęcia NMP, w poniedziałek 2 listopada br. 

W minionym roku akademickim odeszli od nas  wieloletni nauczyciele 
akademiccy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
i  - poprzedniczki – Akademii Teologii Katolickiej

świętej pamięci:

Ks. kanonik  prof. dr hab. Jerzy Pikulik
muzykolog mediewista,  twórca specjalności Muzykologia Kościelna,

Ks. prałat dr Stefan Kornas
adiunkt na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej,

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko SJ
etyk i filozof,

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Cyprian  Lubański
filozof przyrody i matematyk,

Ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD
teolog.

Requiescant in pace

2 listopada – „Zaduszki”



NewsletterUKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 00

3

Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: strona@uksw.edu.pl
Projekt graficzny: Centrum Systemów Informatycznych UKSW

Skład graficzny: Monika Tucka (BIPr)

19. Festiwal Nauki na UKSW
19. Piknik Naukowy 
Polskiego Radia 
i Centrum Nauki 
Kopernik

Miło nam poinformować, iż otrzy-
maliśmy dyplom za zaangażowa-
nie w 19. Piknik Naukowy Polskie-
go Radia i Centrum Nauki Kopernik. 
Nasze stoiska zostały wysoko ocenione 
przez Zespół Organizacyjny Pikniku. 

Doceniono m.in. interaktywność, różno-
rodność a także atrakcyjność pokazów. 

Już teraz zapraszamy wszystkie Wydziały 
do udziału w kolejnej edycji Pikniku, który 
odbędzie się 7 maja 2016 r. na Stadionie 
Narodowym (temat przewodni Zdrowie). 

Szczegółowe informacje prześlemy 
niebawem do wydziałowych koor-
dynatorów ds. promocji.

19. Festiwal Nauki 
na UKSW

W dniach od 21 do 25 września na na-
szej Uczelni odbyło się trzynaście spo-
tkań w ramach XIX Festiwalu Nauki. 
Serdecznie dziękujemy wykładowcom 
i studentom z Wydziału Teologiczne-
go, Wydziału Prawa Kanonicznego, Wy-
działu Prawa i Administracji, Wydziału 
Nauk Historycznych i Społecznych oraz 
Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, 
zaangażowanym w przygotowanie i po-
prowadzenie wykładów i prezentacji.

Hakowanie 
i projektowanie 
na UKSW

Szybkie, nowoczesne metody 
projektowania, multidyscyplinarne 
zespoły, eksperci od projektowania, biznesu 
i technologii, tworzenie aplikacji połączone  
z zabawą i w efekcie innowacyjne 
projekty rozwiązań do zastosowania  
w branży finansowej – to podsumowanie 
3-dniowego hackathonu zorganizowanego 
przez UKSW w dniach 18-20 września 2015 
r., którego inicjatorem był Polbank. 
Wydarzenie służyło wypracowaniu 
pomysłów na aplikacje mobilne  
w dwóch ścieżkach tematycznych: 
zdrowie – finanse – technologie oraz 
edukacja – finanse – technologie. Wśród 
najciekawszych propozycji była aplikacja 
zachęcająca do prowadzenia zdrowego 
trybu życia oraz ochrony środowiska 
poprzez pokazanie korzyści finansowych    
i zdrowotnych z zamiany dojazdu do 
pracy autem na inne środki lokomocji. 
Inna aplikacja odpowiadała na problem 
braku świadomości klientów banków 
czy firm ubezpieczeniowych, którym 
oferowane są dodatkowe usługi jak 
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assistance samochodowe czy domowe, 
bowiem dzięki niej można wezwać 
fachowca do naprawy usterki, dowiedzieć 
się, czy usługa jest płatna, a nawet wziąć 
szybki kredyt, jeśli jej usunięcie wiąże się   
z dodatkowymi kosztami.
Kanclerz UKSW Mariusz Wielec tłumaczy, 
skąd zainteresowanie uczelni organizacją 
imprezy: Jesteśmy świadomi specyfiki 
czasów, w jakich żyjemy – cyfryzacji 
codziennego życia, coraz szybszego 
tempa rozwoju technologii, dlatego 
też UKSW konsekwentnie angażuje 
się w różne inicjatywy związane 
z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii. 

Jury, w którego skład wchodzili 
m.in. prof. UKSW dr hab. Jerzy 
Cytowski, prorektor ds. finansowych 
i infrastruktury, z-ca kanclerza UKSW 
Małgorzata Kozłowska, prezes 
Raiffeisen Polbanku Piotr Czarnecki oraz 
wiceprezes banku Ryszard Drużyński, 
wyróżniło sześć projektów. Nagrodę 
ufundowaną przez bank otrzymał 
zespół IT Team za aplikację LadderUP, 
która– odpowiadając na problem utraty 
motywacji przez młodych pracowników 
– podpowiada co robić, np. jakie kursy 
odbyć, by odpowiednio pokierować 
swoją ścieżką kariery. Aplikacja ma służyć 
korporacjom i pracownikom poprzez 
nieustanne monitorowanie postępów         
 i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji.

Hackathony czyli maratony progra-
mistyczne, to „wylęgarnie” innowacyj-
nych pomysłów i rozwiązań. Stano-
wią one także doskonałą okazję do 
rekrutacji wyróżniających się osób 
przez organizatorów tych wydarzeń. 
Bank planuje zaangażowanie się  
w kolejną edycję hackathonu w przy-
szłym roku – tym bardziej, że wydarzenie  
w pełni spełniło oczekiwania zarówno 
uczestników, mentorów, ekspertów jak       
i organizatorów oraz partnerów.

Dzień Studenta UKSW 
 
8 października 2015 r. na kampusie przy 
ul. Wóycickiego odbyła się druga edy-
cja Dnia Studenta UKSW. Na wszyst-
kich uczestników czekało wiele atrak-
cji plenerowych, a także miasteczko 
studenckie, gdzie zaprezentowały się 
koła naukowe i organizacje studenckie.  
To była idealna okazja do zacieśniania 
więzi poprzez połączenie kultury, roz-
rywki i nauki a także do lepszego pozna-
nia Uniwersytetu. Współorganizatorem         

wydarzenia był Urząd Dzielnicy Bielany. 

UKSW na VI Forum 
Rozwoju Mazowsza

Nasz Uniwersytet silnie zaznaczył swoją 
obecność na odbywającym się w dniach 
7-8.10.2015 r. na Stadionie Narodowym   VI 
Forum Rozwoju Mazowsza.

Podczas pierwszego dnia Forum 
Ksiądz Rektor prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński uczestniczył w debacie pod 
tytułem „Wyzwania nowej perspektywy 
– kampusy innowacji lokomotywami 
rozwoju regionów”. Podczas debaty           
ks. Rektor, przedstawiając plany 
rozwojowe UKSW, zauważył, że nasza 
Uczelnia – dotychczas postrzegana jako 
stricte humanistyczna – konsekwentnie 
przekształca się w nowoczesną jednostkę 
edukacyjno-badawczą, współpracującą 
z przedsiębiorstwami i zorientowaną na 
zmieniające się otoczenie.

Pierwszego dnia Forum jednym z wyda-
rzeń były warsztaty dedykowane naszej 
Uczelni. Rozpoczęły się one prezentacją 
prowadzoną przez Kanclerza UKSW, Mariu-
sza Wielca, dotyczącą strategicznych pro-
jektów inwestycyjnych UKSW: Kwalifikacja 
jakości w Uniwersytecie, Mazowieckie Cen-
trum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych 
oraz Centrum Technologii Informacyj-

Hakowanie i projektowanie na UKSW
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nych Nauk Humanistyczno-Społecznych. 
Zostały również przedstawione plany 
rozwojowe, które były następnie pod-
stawą do zdefiniowania wyzwań dla za-
planowanych warsztatów tematycznych. 

PLUS-IP program 
polsko-amerykański 
na UKSW

Prof. Maria Siemionow światowej 
sławy chirurg i transplantolog w gronie 
wybitnych naukowców z USA i Polski 
wzięła udział w spotkaniu na UKSW 
promującym projekt współpracy  
medyczno- informatycznej programu 
PLUS-IP.  Celem projektu jest stworzenie 
światowej klasy ośrodka łączącego 
naukę, innowacyjność i przedsiębiorczość            
w oparciu o nawiązanie szeroko 
zakrojonej współpracy naukowców 
z Polski i USA. UKSW jest liderem                   
w projekcie w zakresie etyki i CSR jako 
podstawy powodzenia nowoczesnej 
gospodarki opartej na wiedzy. Projekt 
ten, w opinii uczestników spotkania, 
jest zalążkiem powstania Polskiej Doliny 
Krzemowej, która nie tylko przyciągnie 
talenty ale instytucje zainteresowane 
najnowszymi technologiami 
innowacyjnymi, które staną się wizytówką 
naszego kraju. Celem jest stworzenie 
przestrzeni dla krajowych i czołowych 
zagranicznych firm technologicznych 
oraz przedstawicieli nauki.   

Wśród uczestników spotkania obecni 
byli także prof. Andrzej Ruciński wykła-
dowcą  w Space Science Center (Cen-
trum Nauk Kosmicznych) w Instytucie 
Badań nad Ziemią, Oceanami i Kosmo-
sem UNH,  który otrzymał Katedrę Uni-
wersytetu New Hampshire (UNH) „Class 
of 1940” za Wyjątkowe Osiągnięcia Inter-
dyscyplinarne w Nauczaniu i Pracy Na-
ukowej, prof. Mirosław Miller specjalista 
w zakresie chemii fizycznej ciała stałego, 

fizykochemii związków nieorganicznych, 
procesów wysokotemperaturowych oraz 
nanomateriałów zol-żel, ekspert Komisji 
Europejskiej ds. regionalnych strategii in-
teligentnych specjalizacji dla Polski oraz 
ds. Programu Horizon 2020 a także Ekspert 
Banku Światowego ds. regionalnych stra-
tegii inteligentnych specjalizacji w Polsce.  
W dyskusji uczestniczył również prof. dr hab. 
inż. Artur Świergiel, wybitny biolog i neu-
rofizjolog zasiadający w Narodowej Radzie 
Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rze-
czypospolitej. UKSW w zakresie nauk me-
dycznych reprezentował prof. Wisław No-
wiński, autor komputerowej mapy mózgu. 
Laureat wielu prestiżowych światowych 
nagród, III edycji konkursu „Wybitny Polak”                                            
i autor 32 patentów. Prof. Nowiński opraco-
wał pierwszy komputerowy atlas mózgu. 
W gronie naukowców obecni byli również 
przedstawiciele Wydziałów UKSW:  Filozo-
fii Chrześcijańskiej,  Matematyczno-Przy-
rodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych.     

Profesor Michael 
Walzer na UKSW

Wybitny amerykański filozof i intelektuali-
sta był gościem specjalnym  konferencji 
organizowanej przez WFCh, WPiA i Mię-
dzynarodowe Centrum Dialogu Między-
kulturowego i Międzyreligijnego UKSW  
(13-14 X) zatytułowanej  „Teoria wojny 
sprawiedliwej u podstaw jurespruden-
cyjnego modelu argumentacji za i prze-
ciw podejmowaniu działań militarnych”.      
Prof. Michael Walzer jest autorem książek 
z zakresu wielu dziedzin, w tym doty-
czących genezy wojen sprawiedliwych              
i niesprawiedliwych, nacjonalizmu, grup et-
nicznych, sprawiedliwości społecznej, kry-
tyki modeli społecznych, radykalizmu, to-
lerancji oraz zaangażowania politycznego.  
Był wykładowcą na Uniwersytecie  Princeton 
i na Harvardzie. Podczas konferencji upa-
miętniającej 600-lecie wystąpienia Pawła 
Włodkowica na Soborze Powszechnym  

VI Forum Rozwoju Mazowsza

Prof. Michael Walzer
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w Konstancji , uczestnicy konferencji  szuka-
li odpowiedzi m.in. na pytania:  Jaki typ ar-
gumentacji legitymizuje użycie siły wobec 
autonomicznej wspólnoty politycznej? Ja-
kie są warunki wstępne moralnie / prawnie 
uzasadnionej interwencji wojskowej prze-
prowadzonej na terytorium niepodległe-
go państwa? W jakim stopniu poszczegól-
ni obywatele odpowiadają za agresywną 
politykę przywódców własnego państwa?  
Mamy nadzieje, że to nie była ostatnia 
wizyta prof. Walzera w naszej Uczelni. 

UKSW i PSG razem dla 
kształtowania etyki 
w gospodarce

21 października 2015 r. podczas zorgani-
zowanej przez Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie i Polską 
Spółkę Gazownictwa konferencji zatytuło-
wanej „Etyka w gospodarce” dyskutowano 
o społecznej odpowiedzialności biznesu.
Konferencję otworzyli Jego Magnificencja 
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rek-
tor UKSW oraz Pan Sylwester Bogacki, Pre-
zes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Ksiądz Rektor w swoim wystąpieniu pod-
kreślił, że w ramach współpracy z oto-
czeniem nasz Uniwersytet, nawiązał 
współpracę z wieloma podmiotami go-
spodarczymi. Podpisaliśmy szereg umów 
zarówno z małymi i średnimi przedsiębior-
stwami, jak również z dużymi korporacja-
mi, spółkami skarbu Państwa, instytutami 
badawczymi, jednostkami rządowymi             
i samorządowymi. Tę współpracę rozwi-
jamy w ramach wspólnych projektów, 
konsorcjów naukowo-przemysłowych czy 
inicjatyw rozwojowych. Wspólnie organi-
zujemy konferencje, seminaria, warsztaty 
i praktyki studenckie. Takim sztandaro-
wym przykładem jest podpisana umowa                                                                 
o współpracy między UKSW a Polską Spół-
ką Gazownictwa. Mając na uwadze rosnący 
wpływ przedsiębiorstw na zrównoważony 

rozwój w Polsce, powstała między innymi 
idea organizacji wspólnej konferencji po-
święconej społecznej odpowiedzialności 
biznesu.
Pan Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Pol-
skiej Spółki Gazownictwa, mówił o znacze-
niu etyki w przedsiębiorstwie.  – Jesienią 
ubiegłego roku PSG i UKSW rozpoczęły 
współpracę, mającą na celu promowanie 
etyki w biznesie. Wspólnie podejmuje-
my działania, aby dbałości o efektywność 
ekonomiczną towarzyszyła dbałość o ko-
deks etyczny – tłumaczył Prezes Zarządu 
Sylwester Bogacki. – Jednym z dowodów 
naszego zaangażowania jest kodeks etyki, 
który buduje kulturę organizacyjną w na-
szej firmie. Same zapisy to jednak za mało, 
dlatego wszelkie dylematy w Polskiej Spół-
ce Gazownictwa rozstrzyga pełnomocnik 
ds. etyki, prof. UKSW Maria Szczepaniec. 
Nie ograniczamy się do działań wewnątrz 
swojej firmy, ale chcemy także podnosić 
świadomość idei etycznego biznesu i mak-
symalizować pozytywny wpływ na otocze-
nie biznesowe – dodał.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz 
władz rządowych i samorządowych.
Prelegenci zaprezentowali następujące te-
maty wystąpień:
prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn,  
SGH - „Wartości firmy” ks. dr hab. Krzysztof 
Kietliński, prof. UKSW - „Miejsce wartości 
etycznych w kulturze organizacji”
dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska - 
 „Zagubione słowa”
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW - 
„Ekologia człowieka w perspektywie ency-
kliki Laudato si Papieża Franciszka”
Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospo-
darki - “Aktualne wyzwania dla społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw z per-
spektywy krajowej i europejskiej”
Jacek Kuchenbeker, Deloitte Advisory 
„Wdrożenie programu etycznego w orga-
nizacji - ograniczenia, problemy, wyzwa-
nia”
dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW 

PLUS-IP program polsko-
amerykański na UKSW

Uroczyste otwarcie konferencji IP-
PLUS
przez prorektora ds. finansowych 
i infrastruktury prof. UKSW Jerzego 
Cytowskiego

Prof. Andrzej Ruciński, prof. Artur 
Świergiel, prof. Maria Siemionow

Obrady zespołu PLUS-IP
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UKSW i PSG - etyka 
w gospodarce

- „Rola i znaczenie kodeksu etycznego  
w PSG”
Anna Olejczuk-Ficek PSG - „CSR – „Racjo-
nalne myślenie o biznesie”
Prezentacjui prelegentów zakończył panel 
dyskusyjny.
Konferencję prowadził Pan Paweł Oksa-
nowicz, dziennikarz, który zajmuje się za-
wodowo CSR-em, prowadzący program 
„BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowo-
czesny” o CSR i zrównoważonym rozwoju 
w Radiu PIN i w telewizji Polsat Biznes.
Patronem honorowym konferencji było 
Ministerstwo Gospodarki.

Centrum Wiedzy 
Bemowa i Bielan

13 października 2015 r. powołane zo-
stało do życia Centrum Wiedzy Bemowa  
i Bielan. Stało się to możliwe dzięki pod-
pisanemu porozumieniu o współpracy 
pomiędzy dwiema największymi w swo-
ich dzielnicach Uczelniami, Uniwersy-
tetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie i Wojskową Akademią 

Techniczną im. Jarosława Dąbrowskie-
go.
Porozumienie podpisali Rektorzy obu 
Uczelni, ks. prof. Stanisław Dziekoński 
i gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk.
Celem  wspólnej inicjatywy uczelnianej 
jest zacieśnienie współpracy w kierun-
ku konsolidacji funkcjonalnej i pro-
gramowej służącej stworzeniu silnego 
ośrodka edukacyjnego, badawczego  

i innowacyjnego o znaczeniu międzyna-
rodowym. W ramach Centrum Wiedzy 
Bemowa i Bielan (CWBiB) będą podej-
mowane działania zmierzające do:
- zdefiniowania i wspólnego rozwijania 
nowych obszarów badawczych nie-
zbędnych do zrównoważonego rozwo-
ju społeczno – ekonomicznego kraju  
i budowy konkurencyjnej gospodarki,
- opracowania i wprowadzenia wspól-
nych, nowych, interdyscyplinarnych 
kierunków studiów na wszystkich stop-
niach kształcenia z wykorzystaniem 
najnowszych, zaawansowanych metod 
edukacyjnych.
UKSW i WAT w ramach Centrum Wie-
dzy Bemowa i Bielan zamierzają podjąć 
działania prowadzące do komercjaliza-
cji rozwiązań technicznych wytworzo-
nych w uczelniach.
Dla osiągnięcia maksymalnej efektyw-
ności współpracy uczelnie mają rozwi-
jać wszystkie dostępne formy działań,  
w tym: tworzenie zespołów badawczych, 
wykłady dla studentów, kształcenie na od-
ległość, organizowanie seminariów i kon-
ferencji naukowych, wystaw z udziałem 
zainteresowanych organizacji i firm. UKSW 
i WAT mają wiele wspólnych płaszczyzn 
badawczych i dydaktycznych w obszarze 
inżynierii biomedycznej czy biotechnolo-
gii.

MOST dla Studentów 
i Doktorantów

Już ruszyła rekrutacja na semestr letni         
w ramach Programu MOST dla Studen-
tów i Doktorantów!
Od 31 października do 30 listopada bę-
dzie można się zapisać na IRK MOST  
i wybrać coś dla siebie z szerokiej oferty 
dydaktycznej prawie 30 najlepszych uczel-
ni w Polsce.
Program MOST to ponad 1200 ofert na 
studiach licencjackich, kolejnych 1000 
na studiach uzupełniających magister-

Katarzyna Wróblewicz (PSG) 
odbiera nagrodę z rąk  wiceministra 
Administracji i Cyfryzacji

Prezes PSG Sylwester Bogacki, 
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław 
Dziekoński, wykładowca WNHiS prof. 
UKSW Krzysztof Wielecki
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MOST dla studentów i doktorantów

skich i aż 50 na inżynierskich. Osoby 
studiujące w systemie jednolitych stu-
diów magisterskich także znajdą coś dla 
siebie spośród 100 ofert, a pakiet po-
nad 250 ofert skierowany jest wyłącznie 
do doktorantów.
Program MOST umożliwia studiowanie     
na uczelni przyjmującej nie tylko na taki 
sam kierunek, jak na uczelni macierzy-
stej, ale także na kierunek pokrewny.
Można również wybrać tylko jeden 
przedmiot, a wybór uczelni w tym sa-
mym mieście, w której znajduje się ma-
cierzysta uczelnia lub uczestnictwo w 
programie ERASMUS nie jest przeszko-
dą do wzięcia udziału w programie.
Więcej informacji na stronie Działu 
Kształcenia i oficjalnej stronie Progra-
mu MOST https://most.uka.uw.edu.pl

Animatorzy 
Światowych Dni 
Młodzieży 
z Francji w UKSW

W dniach 19 do 23 października 2015 
roku odbyła się pierwsza sesja realizo-
wana przez Uniwersytet Otwarty UKSW   
w ramach programu Pour découvrir le 
pays de JMJ dla animatorów Światowych 
Dni Młodzieży z diecezji Évry pod Pary-
żem. Delegacji przewodniczył krajowy 
duszpasterz szkół wyższych we Francji 
i zarazem delegat biskupa diecezji Évry 
Michela Dubosta do spraw młodzieży 
o. Antoine de LA FAYOLLE OP .
Francuska delegacja podczas spotkania na 
UKSW miała okazję zapoznać się z histo-
rią i dniem dzisiejszym Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu 
Rektora UKSW ks. prof. dra hab. Stanisła-
wa Dziekońskiego gości przyjęli: dyrektor 
Kancelarii Rektora UKSW ks. mgr lic. Jaro-
sław Dąbrowski oraz  kierownik Uniwersy-
tetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, 
który jest zarazem organizatorem i realiza-

torem sesji formacyjnych organizowanych 
dla liderów duszpasterstw akademickich  
z Francji i Szwajcarii w ramach przygo-
towań do Światowych Dni Młodzieży  
„Kraków 2016”.
Informacja o sesjach formacyjnych dla 
obcokrajowców przygotowanych przez 
Uniwersytet Otwarty UKSW znajdzie się 
na stronie krajowego duszpasterstwa 
szkół wyższych we Francji.

Event Centrum 
Szkoleń i Doradztwa 
Zawodowego

9 października 2015 r. na UKSW odbył 
się event koordynowany przez Centrum 
Szkoleń i Doradztwa Zawodowego pn. 
„Do pierwszej pracy – świeża krew”. Akcja 
organizowana jest na polskich uczelniach 
i ma na celu wspieranie młodych osób pod-
czas poszukiwania swojej pierwszej pracy. 
W holu budynku Auditorium Maximum, 
przez cały dzień, studenci mieli możli-
wość skonsultowania swojego CV oraz 
sprawdzenia się podczas próbnej rozmo-
wy rekrutacyjnej prowadzonej przez pro-
fesjonalnych headhunterów. Równolegle 
odbywały się wykłady prowadzone przez 
osoby na co dzień zajmujące się rekruta-
cją. Eksperci HR dzieli się wiedzą na temat 
sposobów zwiększających szanse absol-
wentów na rynku pracy, szczegółowo opo-
wiadali, jak przygotować się do rozmowy 
rekrutacyjnej oraz jak odpowiadać na 
trudne pytania (np. pojawiające się w trak-
cie negocjowania stawki wynagrodzenia). 
Event cieszył się dużym zainteresowaniem 
studentów. Tych wszystkich, którzy nie 
wzięli w nim udziału zachęcamy do zapo-
znania się z materiałami dostępnymi na 
stronie internetowej: www.dopierwszej-
pracy.pl, z których można dowiedzieć się 
m.in. jak uniknąć wpadek w czasie rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz co zrobić, by jak 
najlepiej zaprezentować się przyszłemu 

Animatorzy  Światowych  Dni 
Młodzieży z Francji w UKSW
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pracodawcy.

ZAPOWIEDZI:

15 lat nauk ścisłych 
w UKSW!

Dziekan i Rada Wydziału Matematyczno-
-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych 
UKSW mają zaszczyt zaprosić na konfe-
rencję 15 lat nauk ścisłych na UKSW, która 
odbędzie się  w dniach 5-6 listopada 2015 
r. w Auli im. Roberta Schumana na terenie 
Kampusu Uniwersyteckiego przy ul. Wóy-
cickiego 1/3. Szczegółowy program znajdą 
Państwo na stronie: 
www.wmp.uksw.edu.pl

Nauka i biznes 
w sercu uczelni – 
Strefa Santander 
Universidades już 
wkrótce rozpocznie 
działalność na UKSW

Placówka Bankowa, która oprócz kon-
ta może zaoferować płatne praktyki                        
a w miejsce oferty karty kredytowej zapro-
ponuje pomoc w realizacji projektów ba-
dawczych?  Tym właśnie będzie wyróżniała 
się nowo otwarta Strefa Santander Uni-
versidades w budynku 23     w kampusie 
UKSW przy ul. Wóycickiego!
Realizowany na całym świecie i odnoszą-
cy przy tym duże sukcesy, projekt Stref 
Santander Universidades rozpoczyna 
swoją działalność w Polsce.  Każda Strefa 
to dwa połączone ze sobą moduły – Stu-
dencki i Bankowy. Z jeden strony będzie 
tam wszystko, czego potrzebuje student 
w przerwie między zajęciami: szybkie 
wi-fi, niezbędne gniazdka elektryczne  
i… święty spokój na wygodnych pufach. 
Santander Universidades umożliwi rów-

nież spotkanie ciekawych ludźmi ze świata 
biznesu czy pomoc ekspertów w kreowa-
niu ścieżki zawodowej. Z drugiej strony 
zagwarantuje dostęp do nowoczesnych 
i wygodnych rozwiązań finansowych –  
a wszystko to      w sercu uczelni. 

Wieczór artystyczny 
„Zaduszki-refleksje nad 
życiem i smiercią”

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
Rektor UKSW oraz ks. prof. dr hab. Henryk 
Skorowski, koordynator Międzynarodowe-
go Centrum Dialogu Miedzykulturowego 
i Międzyreliginego UKSW zapraszają na 
wieczór artystyczny, który odbędzie się  
4 listopada 2015 r. o 18.30 w podziemiach 
kamedulskich kościoła Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
w Warszwie przy ul. Dewajtis 3. 

W programie:

Zespół Wokalny Tacet :

•Anna Krzysztofik - sopran

•Marta Dziewanowska-Pachowska - sopran

•Emilia Dudkiewicz - alt

•Michał Szulakowski - tenor

•Stanisław Czaj - bas

Recytacje: Maciej Woźniakiewicz, Anna 

Krajkowska

Scenariusz: Anna Krajkowska

Aranżacja: Maciej Woźniakiewicz

Kampus Wóycickiego, 
sklepik już działa!

1 listopada Wszystkich Świętych

Kampus Dewajtis, 
nowy bufet, piętro -1

JM ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,
Rektor UKSW złożył kwiaty na grobie śp. 
ks. prof. Ryszarda Rumianka, tragicznie 
zmarłego Rektora UKSW
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CZY WIECIE ŻE:

Polska Komisja 
Akredytacyjna 
o UKSW

Polska Komisja Akredytacyjna wydała 
publikację pt. Wybrane „Dobre Praktyki” 
zarządzania jakością kształcenia w pol-
skich szkołach wyższych.
We wstępie prof. Łukasz Sułkowski stwier-
dza, że „w polskich szkołach wyższych w 
ciągu ostatnich dwóch dekad wypraco-
wano i wdrożono wiele interesujących 
metod doskonalenia jakości kształcenia, 
które dostrzegły zespoły oceniające PKA  
w procesie prowadzonych akredytacji  
i które warto upowszechniać. Pierw-
szym krokiem do propagowania cieka-
wych rozwiązań, dotyczących jakości 
kształcenia, jest ich identyfikacja oraz 
opis, który zostanie udostępniony 
wszystkim zainteresowanym zastoso-
waniem podobnych metod we własnej 
uczelni”.
Cieszymy się, że wśród dziesięciu doce-
nionych dobrych praktykach w polskich 
szkół wyższych znalazło się rozwiązanie 
wypracowane na naszej Uczelni.
Rozdział V. Przygotowanie i implementacja 
wirtualnej platformy współpracy 
z pracodawcami - Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa  
i Administracji. Autor: prof. dr hab. Łukasz 
Sułkowski.

I Ogólnopolski 
Kongres Ewaluacji 
Polskiego Towarzystwa 
Ewaluacyjnego oraz 
Instytutu Socjologii 
UKSW włączony 

w obchody 70-lecia 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych

Jaka jest zależność pomiędzy ewalu-
acją a nowymi Celami Zrównoważone-
go Rozwoju ONZ? Jak ewaluacja może 
pomóc przedsiębiorcom? Czy warto by 
organizacje pozarządowe poddawały 
ocenie swoje działania?
Na te i inne pytania w dniach 20-
21 października na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie odpowiadali 
polscy ewaluatorzy. Głównym celem 
wydarzenia było omówienie kierunków 
i wyzwań, jakie stoją przed ewaluacją  
w Polsce zwłaszcza w kontekście 
nowych Celów Zrównoważone-
go Rozwoju przyjętych 27 wrze-
śnia br. przez kraje członkowskie 
ONZ. Podczas Kongresu eksperci jak  
i praktycy z sektora szkolnictwa wyższe-
go, administracji publicznej, gospodarki 
oraz trzeciego sektora wypracowywali 
innowacje w zakresie ewaluacji.
Ewaluacja to jeden z kluczowych i najszyb-
ciej rozwijających się narzędzi wspierania 
ładu społeczno-gospodarczego Polski. Na 
jej kluczową rolę wskazywali podczas Kon-
gresu dyrektor agencji ONZ w Polsce Ma-
riola Ratschka, dyrektor Instytutu Socjo-
logii UKSW ks. prof. zw. dr hab. Sławomir 
Zaręba, prezes Kuba Wygnański ze STOCZ-
NI, prof. dr hab. Leszek Korporowicz i prof.  
dr hab. Jarosław Górniak z Uniwersytetu  
Jagiellońskiego. Inicjatorem i organizato-
rem Ogólnopolskiego Kongresu Ewaluacji 
jest Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne pod 
kierunkiem prezes Weroniki Felcis z UJ 
oraz wiceprezesa dra Marcina Zarzeckiego 
z IS UKSW. Patronat nad Kongresem objęli: 
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie oraz 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
Kongres został wpisany w obchody 70-le-
cia ONZ. Partnerami byli STOCZNIA Pra-
cownia Badań i Innowacji Społecznych, 

Lekcje pokazowe   
w warszawskich liceach

Doktoranci z Nigerii
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Kongres w Avila

Fundacja IDEA Rozwoju, Centrum Ewalu-
acji i Analiz Polityk Publicznych 
i Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Sponsorami były 
podmioty - Agrotec Polska, ASM Centrum 
Badań i Analiz Rynku, WYG PSDB, Ośrodek 
Ewaluacji i GfK Polonia. Wydarzenie jest 
planowane cyklicznie.

Rozpoczęliśmy lekcje 
pokazowe
w warszawskich liceach

Wspólnie z Wydziałem Matematyczno-
-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych za-
inaugurowaliśmy lekcje pokazowe w jed-
nym z najlepszych liceów warszawskich 
- IV Liceum im. Adama Mickiewicza. 
Mgr Piotr Szewczak poprowadził zajęcia 
z kryptografii. 

W tym roku 
akademickim 
uruchomione zostały 
pierwsze 
w j. angielskim studia 
doktoranckie na UKSW

Realizowane są na Wydziale Teologicz-
nym, a pierwsi słuchacze przyjechali do 
nas  z Nigerii. Kierownikiem studiów dok-
toranckich na Wydziale Teologicznym jest  
ks. prof. dr hab. Janusz  Kręcidło.   
Studia w j. angielskim prowadzone są w In-
stytucie Dialogu Kultury i Religii , którego 
dyrektorem jest ks. prof. dr hab. Jarosław Ró-
żański a za projekt studiów doktoranckich  
w j. angielskim z zakresu nauk teologicz-
nych odpowiedzialny jest ks. prof. UKSW 
dr hab. Waldemar Cisło.
Serdecznie gratulujemy Wydziałowi Teolo-
gicznemu.

Relacja ze Światowego 
Kongresu 
Terezjańskiego w Avila, 
przedstawiciel UKSW 
w gronie prelegentów

 Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Ta-
tar reprezentował Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na 
Światowym Kongresie Terezjańskim wy-
głaszając wykład pt. Image of man in  The 
Interior Castle Fortress of St. Teresa of Avila 
as a response to the contemporary anth-
ropological crisis.  Z okazji roku terezjań-
skiego tj. 500-lecia od narodzin św. Teresy 
z Avila, Universidad de la Mistica 
w Avila wraz z Fundación CITeS, Fundación 
V Centenario, JCyL, Casa Árabe, zorgani-
zował Światowy Kongres pt. TERESA DE  
JESÚS, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
w dniach 21 do 27 września w Avila. 
Uczestnicy Kongresu pochodzili z kilku 
kontynentów i kilkudziesięciu krajów świa-
ta. W imieniu CITeS (Centro Internacional 
Teresiano Sanjuanista - Universidad de la 
Mística), uczestników przywitał o. dr Fco. 
Javier Sancho OCD-dyrektor Uniwersytetu 
Mistyki CITeS zaś  Kogres zainaugurował 
o. Saverio Cannistrà OCD, generał Zakonu 
oraz biskup Ávila - Jesús García Burillo. 
W ciągu tych kilku dni cała uwaga uczest-
ników skupiała się na fenomenie mistyczki 
i doktora Kościoła św. Teresie z Avila i jej 
wpływie na różnorodność dziedzin życia 
i szeroko rozumianej kultury człowieka. 
Uczestnictwo w tym wydarzeniu zaowo-
cowało podjęciem rozmów i starań w celu 
współpracy naukowej pomiędzy UKSW 
w Warszawie i CITeS w Avila. 

Obraz św. Teresy z Avila

Ks. prof. Tatar podczas sesji w Avila


