


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie 
to prężnie rozwijająca się uczelnia publiczna, której działalność 
naukowo-badawcza  i dydaktyczna odpowiada na potrzeby 
współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata. 

Nasz Uniwersytet w realizacji swej misji opiera się na dwóch 
fundamentach: wierze i rozumie. Drogowskazem w działalności 
naukowej i dydaktycznej jest życie oraz nauczanie naszego Patrona 
– Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w 2021 r. został ogłoszony 
błogosławionym. 

UKSW tworzą pasjonaci, dla których prowadzenie działalności 
naukowej oraz dydaktyki jest wkładem w rozwój przyszłych pokoleń. 
Uczelnia jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów, 
doktorantów, pracowników administracyjnych. Do tej wspólnoty 
należą także nasi partnerzy i współpracownicy oraz wszyscy ci, 
którym bliskie są nasze wartości i cele. Uniwersytet nie działa przez 
siebie i dla siebie. Szerokie otwarcie na współpracę zewnętrzną: 
lokalną, krajową, europejską i światową jest naszym celem i istotnym 
elementem przemian, które zachodzą w naszej społeczności. 

Zapraszam wszystkich Państwa do podjęcia współpracy z naszą 
Uczelnią, z naszymi naukowcami, studentami i doktorantami, z ich 
ogromnym potencjałem ducha i wiedzy, który stanowi  o wyjątkowości 
naszego Uniwersytetu.

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Rektor UKSW





Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią 
publiczną, przekształconą z Akademii Teologii Katolickiej.  
Jest to młody uniwersytet z bogatymi tradycjami i nowoczesną 
infrastrukturą, który stwarza doskonałe warunki do rozwoju  
i zdobycia szerokich umiejętności.

UKSW tworzy 12 wydziałów, z których cztery (Teologiczny, Filozofii 
Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego, Studiów nad Rodziną),  
oprócz nadzoru MEiN, podlegają zwierzchnictwu władz kościelnych.  
Najmłodszą jednostką jest Wydział Medyczny. Collegium Medicum. 
Uczelnia kształci na 45 kierunkach w różnych dziedzinach: od nauk 
humanistycznych, społecznych, po ścisłe, przyrodnicze i medyczne. 
UKSW prowadzi studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. 

Wykładowcami UKSW są uznani badacze i dydaktycy, którzy zasiadają  
w licznych gremiach naukowych, organach państwowych i radach 
biznesu. Corocznie wielu z nich otrzymuje prestiżowe nagrody  
za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.

WWW.UKSW.EDU.PL
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Na kampusie przy ul. Wóycickiego znajdują się siedziby 
większości wydziałów, jak również nowoczesne 
Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, 
Niepubliczne Przedszkole UKSW, hala sportowa 
i kościół akademicki. Najnowszą inwestycją jest 
siedziba Wydziału Medycznego. Collegium Medicum.

Nowoczesna infrastruktura wyróżnia również najmłodszy 
kampus UKSW, który znajduje się w pod warszawskim 
Dziekanowie Leśnym. Mieści się tu Multidyscyplinarne 
Centrum Badawcze, którego celem jest wdrażanie 
najnowszych osiągnięć nauki do otoczenia 
społeczno-gospodarczego.

Siedziba UKSW znajduje się w warszawskiej dzielnicy Bielany, 
na dwóch głównych kampusach: przy ul. Dewajtis 5 oraz przy 
ul. Wóycickiego 1/3. Na Dewajtis oprócz sal dydaktycznych 
trzech wydziałów mieszczą się także Biblioteka Główna, 
kaplica uniwersytecka oraz siedziba władz Uczelni.

Nowoczesne Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych wyposażone jest w najnowszy sprzęt, który 
służy do wykonywania analiz w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Pracownicy 
naukowi i studenci UKSW korzystają z kilkudziesięciu laboratoriów oraz sal do pracy koncepcyjnej. 
To tutaj powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego. 

W laboratoriach prowadzone są badania z wielu dziedzin nauki, m.in.: analiz statystycznych, antropologii, 
chemii, informatyki, ekologii i ochrony środowiska, fizyki, matematyki, mikrobiologii, toksykologii, hydrologii.



Pracownicy UKSW na badania naukowe 
pozyskują granty. W ostatnich dwóch latach  
ich wartość wyniosła ponad 12 milionów złotych. 
Obecnie naukowcy naszej Uczelni prowadzą  
ok. 60 projektów.  Są one finansowane  
ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej.

Do największych projektów badawczych realizowanych na UKSW należą:

• „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej”,
••„BOND - Nowe wiązania chemiczne i ścieżki oddziaływania nadwymiennego tworzone  
   w warunkach wysokiego ciśnienia przez układy bogate we fluor”,
• „Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część II. Warmia Wschodnia i Natangia”,
• „Dynamika emocji i regulacja emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą  
   pobierania próbek doświadczenia (ESM) i metodą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI)”,
• „Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych”,
• „Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzenie centrowanej  
   - obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne”.

Zainteresowania badawcze pracowników naukowych UKSW koncentrują 
się głównie wokół zagadnień z zakresu psychologii, historii, archeologii,  
prawa i administracji, literaturoznawstwa, teologii i nauk ścisłych.

UKSW w 2019 otrzymał wyróżnienie Komisji Europejskiej 
„HR Excellence in Research”, która potwierdza przestrzeganie 
zasad Europejskiej Karty Naukowca.



Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
biologia, inżynieria środowiska

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
filozofia, psychologia, ochrona środowiska, 

sustainability studies

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 
Szkoła Nauk Ścisłych 

chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
kierunek lekarski, pielęgniarstwo

Wydział Nauk Historycznych
archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, 

historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury i środowiska, 
zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Wydział Nauk Humanistycznych
filologia polska, filologia klasyczna, filologia włoska, 

kulturoznawstwo, muzeologia

Wydział Nauk Pedagogicznych
pedagogika, pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna

Wydział Prawa i Administracji
administracja, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej, 

człowiek w cyberprzestrzeni, prawo, stosunki 
i prawo międzynarodowe

Wydział Prawa Kanonicznego
prawo kanoniczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, 

ekonomia menedżerska, europeistyka, politologia, 
praca socjalna, socjologia, zarządzanie publiczne

Wydział Studiów nad Rodziną
nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

 teologia
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Szkoła Doktorska UKSW została 
uruchomiona w roku akademickim 
2019/2020. Kształci doktorantów 
w następujących dyscyplinach 
naukowych:

• archeologia,
• filozofia,
• historia,
• literaturoznawstwo,
• nauki o polityce i administracji,
• nauki prawne,
• nauki teologiczne,
• pedagogika,
• prawo kanoniczne,
• psychologia,
• socjologia.

Studia podyplomowe

Bogata oferta studiów podyplomowych na UKSW jest tworzona z myślą 
o potrzebach współczesnego rynku pracy. Obecnie prowadzonych jest 
ok. 30 kursów i studiów podyplomowych, które pozwalają rozwijać 
zainteresowania, pogłębiać wiedzę oraz podnosić kompetencje 
zawodowe. 

W ofercie studiów podyplomowych są m.in.:

 • Ekologiczny transport przyszłości,
 • Etyka dla nauczycieli,
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Statystyka medyczna,
 • Zarządzanie jakością powietrza,
 • Zarządzanie oświatą.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Jednostka działa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW od 2008 
roku. W jej ofercie znajdują się kursy grupowe lub indywidualne języka 
polskiego jako obcego. Szkoła posiada uprawnienia do organizowania 
egzaminów certyfikatowych zgodnych z zaleceniami Rady Europy.

Szkoła Doktorska UKSW zajęła 
II miejsce w konkursie Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów w kategorii 
„Najbardziej Prodoktorancka 
Uczelnia w Polsce - PRODOK 2020”. 
Została doceniona za stworzenie 
najlepszych warunków kształcenia 
dla doktorantów oraz promowanie 
dobrych praktyk.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej 
to szansa na zdobycie nowych 
kompetencji pod okiem doświadczonej 
kadry naukowej. Szeroki wybór 
przedmiotów dopasowanych 
do różnorodnych zainteresowań 
doktorantów, umożliwia kształtowanie 
indywidualnej ścieżki rozwoju 
i uzyskanie stopnia doktora.



Studenci doświadczający problemów 
emocjonalno-psychicznych mogą 
korzystać z bezpłatnego poradnictwa 
psychologicznego. Na szczególne 
wsparcie mogą liczyć studenci  
i doktoranci z niepełnosprawnościami. 
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami  
stwarza im warunki do pełnego udziału 
w procesie kształcenia i w badaniach 
naukowych.

Studenci UKSW w ramach programu Erasmus+ uczestniczą w wymianie z ponad 300 uczelniami zagranicznymi. 
Korzystają również z programu MOST, który pozwala część studiów odbyć na innych polskich uczelniach.

Studenci z pasją rozwijają swoje zainteresowania w prawie 60 kołach naukowych z różnych dziedzin, m.in. 
medioznawstwa, psychologii, medycyny, pedagogiki specjalnej. Na Uniwersytecie prężnie działa Samorząd Studentów 
oraz Samorząd Doktorantów. Ważną rolę w społeczności studenckiej odgrywa Duszpasterstwo Akademickie.

Centrum Wsparcia Studenta  
to specjalna jednostka UKSW.  
Udziela pomocy studentom  
i doktorantom w sprawach  
związanych z kształceniem  
i funkcjonowaniem na Uczelni. 



Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Naukowcy z Instytutu Psychologii UKSW stworzyli pionierski program zapobiegania kryzysom zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przez uniwersytecką spółkę Ezra UKSW sp. z o.o., tworzącą środowiskowe 
centra wsparcia. Obejmują one trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne.

Pierwsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstało w warszawskiej dzielnicy Bielany. W ciągu prawie trzech 
lat udzieliło wsparcia ok. 1000 rodzinom. Sukces Centrum na Bielanach stał się początkiem rozwoju kolejnych poradni  
w innych miastach Polski. Obecnie EZRA prowadzi sześć placówek: dwie w Warszawie oraz w Piasecznie, Białymstoku, 
Rzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim.

Niepubliczne Przedszkole UKSW

To pierwsza tego typu modelowa placówka akademicka w Warszawie, w której odbywają się zajęcia pokazowe  
i praktyki studenckie. Kadra przedszkolna wspólnie z pracownikami naukowymi Wydziału Nauk Pedagogicznych 
UKSW tworzy przyjazne środowisko uczenia się dla dzieci oraz przestrzeń dydaktyczną dla przyszłych nauczycieli. 
Codzienna praca oparta jest na sprawdzonym programie wychowawczym oraz nowoczesnych metodach  
i formach pracy. 

Przedszkole otrzymało I nagrodę w Konkursie na „Najlepszą szkolną i przedszkolną przestrzeń uczenia się w Warszawie”, 
organizowanym przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.



Stacja meteo w Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Na kampusie przy ul. Wóycickiego znajduje się stacja meteo, która pozwala na bieżąco śledzić zanieczyszczenie 
powietrza pyłami zawieszonymi PM 2,5 i PM 10. Dane zgromadzone w stacji badawczej są aktualizowane 
i prezentowane na dedykowanej platformie oraz na monitorze TV w budynku Centrum Laboratoryjnego 
Nauk Przyrodniczych.

Hala sportowa przy ul. Wóycickiego jest nowoczesnym obiektem, z którego korzystają 
nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu, ale także mieszkańcy Warszawy. 

W trzykondygnacyjnym budynku mieści się m.in. hala do gier zespołowych z widownią na 226 miejsc, 
pomieszczenia do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, siłownia i strefa fitness.



Upowszechnianiu i komercjalizacji wyników badań 
naukowych pracowników UKSW służy internetowy projekt 
„Science2Business”.  Daje on unikalną możliwość włączania 
sfery biznesu do procesu tworzenia i wdrażania innowacji 
naukowo-badawczych.

Platforma „Science2Business” umożliwia przedsiębiorcom 
nawiązywanie współpracy z zespołami badawczymi Uczelni. 
Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju UKSW.

Nową inicjatywą UKSW jest Centrum Gospodarki 
Światowej, którego wybitni eksperci zajmują się badaniami 
z obszaru gospodarki oraz analizą polskich i zagranicznych 
rynków finansowych. Natomiast Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości kształtuje postawy biznesowe wśród 
studentów UKSW oraz udziela pomocy w założeniu startupu.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze

To najnowsza inwestycja UKSW, która powstała w odpowiedzi na rozwój potrzeb 
środowiska naukowego i biznesowego. Centrum, unikalne w skali krajowej i zagranicznej,  
znajduje się w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym. Jego celem jest  wprowadzanie  
nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych i informatycznych w gospodarce  
oraz administracji państwowej.

Nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwala  
na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na międzynarodowym 
poziomie. Ośrodek zgromadzi specjalistów z zakresu data science, sztucznej inteligencji, 
uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, nauk medycznych, technicznych,  
przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.



ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI
rektor UKSW

tel. +48 22 561 88 52
e-mail: rektorat@uksw.edu.pl

dr hab. Anna FIDELUS, prof. ucz.
prorektor ds. studenckich i kształcenia

tel. +48 22 561 88 59
e-mail: prostud@uksw.edu.pl

ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz.
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

tel. +48 22 561 89 52
e-mail: pnwm@uksw.edu.pl   



www.uksw.edu.pl


