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Projekt zakłada stworzenie ośrodka badawczego w Dziekanowie Leśnym, który umożliwi prowadzenie 
interdyscyplinarnych badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, a także 
nauk informatycznych i przyrodniczych. Centrum, skupiając pod jednym dachem zarówno sferę 
naukową, jak i biznesową, w nowatorski sposób umożliwi łączenie doświadczeń teoretyków i praktyków.

W Centrum zostanie utworzona nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria m.in.: Laboratorium 
Napędów Elektrycznych, Łączności Bezprzewodowej, Bezpiecznego Przechowywania i Przetwarzania 
Danych UAV, Badań Geoinformacyjnych, Laboratorium Badawcze pomiarowo-środowiskowe, 
Laboratorium RTV z funkcją auli konferencyjnej, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Symulator, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Laboratorium druku 3D i VR, Metod Numerycznych i Analiz 
Statystycznych/Laboratorium Metod Jakościowych/Studio Dźwiękowe.

6 marca wicemarszałek województwa mazowieckiego 
Wiesław Raboszuk, członek zarządu Elżbieta Lanc 
oraz ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW 
podpisali umowę o dofinansowanie projektu  
„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW.” 
Ponad 65 mln zostanie przeznaczone na nowy 
kampus UKSW.

Całkowita wartość projektu: 83 259 413,66 zł | Kwota dofinansowania: 65 105 149,35 zł

Projekt realizowany jest w konsorcjum:

Partnerzy instytucjonalni:

• Ośrodek Przetwarzania Informacji 
   – Państwowy Instytut Badawczy
• Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Partnerzy biznesowi:

• Dron House S.A.
• Termocent Marek Kitliński
• GEOCOM Waldemar Leśko

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa 
I Wykorzystanie działalności badawczo 
-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1  
Działalność badawczo-rozwojowa jednostek  
naukowych, Typ projektów:  
 
Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej 
jednostek naukowych.

KOLEJNE ŚRODKI 
NA ROZWÓJ NASZEJ UCZELNI
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9 lutego na kampusie Wóycickiego minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin przekazał blisko 16 milionów złotych  
z dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pn.: 
„Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, 
którą otrzymał nasz Uniwersytet. 

Wsparcie finansowe w ramach ścieżki Zintegrowane Programy Uczelni obejmuje dydaktykę, współpracę 
międzynarodową i zarządzanie uczelnią. Minister podkreślił wysoki poziom konkursu, wymieniając projekt 
UKSW jako wyróżniający się m.in. pomysłem na wdrożenie nowoczesnych technologii w uczelni (m.in.: apli-
kacja mobilna ulepszająca komunikację studentów z uniwersytetem). 

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński wyraził radość i wdzięczność za to, że „tak ważny 
komunikat dotyczący nauki polskiej i ważnych projektów polskich uczelni został ogłoszony 
w murach naszej Alma Mater”. Podkreślił znaczenie miejsca wręczenia symbolicznego czeku 

– Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, które jest „symbolem pokazującym kierunek 
rozwoju naszego uniwersytetu. To tutaj spotykają się nauka, badania i gospodarka”.

Ksiądz rektor zapewnił, że dotacja, którą otrzymaliśmy jest przeznaczona na dalszy rozwój 
Uniwersytetu. „Chcemy rozwijać umiędzynarodowienie, mamy zaplanowane studia w języku 

angielskim, m.in. tak ważne społecznie pielęgniarstwo. To co nas interesuje i w co zainwestowaliśmy 
to podnoszenie kwalifikacji naszych kadr, zarówno naukowo- badawczej, 

jak i administracyjnej” – powiedział.

Po briefingu premier Jarosław Gowin oraz dyrektor Izabela Żmudka zwiedzili laboratoria UKSW. 
Wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został opracowany i złożony przez Centrum Inicjatyw 
Rozwojowych UKSW. Projekt obejmuje trzy moduły: programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, 
zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. W ich ramach realizowanych będzie siedem zadań, w tym 
m.in. wdrożenie programów kształcenia w językach obcych, podnoszenie kompetencji zarządczych kadr 
kierowniczych i administracyjnych uczelni, restrukturyzacja w obszarze zarządzania uczelnią, w tym zakup 
wideoterminali w celu efektywnego komunikowania się pomiędzy kampusami, wyposażenie rektoratu  
w sprzęt do „telespotkań” i telekonferencji zarządczych.

Realizacja projektu rozpoczyna się 19 lutego br., jej zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2021.
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UKSW I WUM PODPISAŁY UMOWĘ 
O WSPÓŁPRACY

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego podpisali umowę ws. współpracy 
w kształceniu studentów na tworzonym 

na UKSW kierunku lekarskim.

GDPR W związku z wejściem w życie nowych regulacji europejskich (RODO)  
i polskich przepisów dot. ochrony danych osobowych, UKSW uruchamia  
 dwa kierunki studiów podyplomowych.

Rozporządzenie RODO, zwane także GDPR lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych zacznie 
obowiązywać w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Będzie dotyczyć wszystkich, 
którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UKSW wychodzi naprzeciw nowym wymogom w obszarze szeroko rozumianej ochrony danych osobowych 
i otwiera od semestru letniego 2017/2018 dwa kierunki studiów podyplomowych na:

Wydziale Prawa i Administracji: studia podyplomowe – Ochrona danych osobowych w Kościele 
(patronat nad studiami objęli Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO)

Wydziale Nauk o Rodzinie: studia podyplomowe – Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia 
(stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
GIODO)Rejestracja i zapisy na studia podyplomowe odbywają się poprzez link Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRK) - www.podyplomowe.uksw.edu.pl .

Warto dodać, że niesłabnącą popularnością cieszą się studia podyplomowe na Wydziale Prawa 
i Administracji – Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (rejestracja rozpocznie 
się jesienią 2018r.).

• To otwarcie nowych drzwi rozwijających współpracę między naszymi Uczelniami i początek programu  
   dydaktycznego. Cieszę się, że w nim uczestniczymy, czynnie wspierając Uniwersytet Kardynała Stefana  
   Wyszyńskiego - powiedział rektor WUM prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

• Dziękuję za zaufanie, jakim WUM nas obdarzył. To z pewnością wstęp do współpracy i nowa przestrzeń  
   do zdynamizowania rozwoju UKSW. Mam nadzieję, że podpisany dokument będzie początkiem szerokiej  
   drogi naszego współdziałania - powiedział rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
   po podpisaniu umowy.

Porozumienie dotyczy przygotowania wspólnego  
projektu wybranych usług edukacyjnych  

z wykorzystaniem zaplecza i unikatowej kadry  
naukowo-dydaktycznej, jaką dysponuje WUM,  
z zachowaniem najwyższej jakości, fachowości  
i aktualności przekazywanej wiedzy medycznej.

NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
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CERTYFIKAT 
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Rozpoczęła się rejestracja na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego.  
 Certyfikat jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość  
  języka polskiego na określonym poziomie.

Nasz Uniwersytet ma od ubiegłego roku uprawnienia do organizowania państwowych  
egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1, B2, C1 i C2 

 
– dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, B1 i B2 – dla grupy dostosowanej  
   do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy, do których rejestracja rozpoczęła się 15 lutego, 
zostaną przeprowadzone w dniach 19-20 maja br.

Link do formularza: 
http://polish.wnh.uksw.edu.pl/certyfikacjaformularz              

Egzaminy są oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych  
z zaleceniami Rady Europy. Odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez 

Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat 
uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem 

poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania  
językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy 
na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości 

w języku polskim.

Informacje o egzaminie: regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.  
http://certyfikatpolski.pl/

http://polish.wnh.uksw.edu.pl/certyfikacjaformularz
http://certyfikatpolski.pl/
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W dniach 23-24.02 br. studenci oraz pracownicy reprezentowali 
Uniwersytet podczas dwudniowych targów edukacyjnych, które
odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki.Aktu przecięcia wstęgi, a tym 
samym otwarcia Salonu maturzystów  dokonali: JM ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, wiceprezydent m.st. Warszawy 
Włodzimierz Paszyński, prof. Stefan Kwiatkowski, rektor APS oraz  
prof. Michał Zasada, prorektor SGGW.

Prezentacja oferty edukacyjnej studiów stacjonarnych  
I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich odbyła się na stoisku  
ogólnouczelnanym, na które licznie przybyli uczniowie,  
którzy w maju przystąpią  do egzaminu maturalnego. Licealiści,  
odwiedzający nasze stoisko promocyjne najczęściej pytali  
o szczegółowe zasady rekrutacji oraz przedmioty maturalne,  
wymagane na poszczególnych kierunkach. Największym  
zainteresowaniem  cieszyły się: nauki społeczne, prawne,  
ścisłe  oraz medyczne.

Uczelnię reprezentowali studenci oraz pracownicy naukowi  
z Wydziału Teologicznego, Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Matematyczno
-Przyrodniczego, Wydziału Nauk Pedagogicznych. Pomocą  służyli 
pracownicy Biura Rekrutacji oraz Biura Informacji i Promocji.

Targi edukacyjne stanowią doskonałą okazję do bezpośredniego  
kontaktu z kandydatami na studia, pedagogami, przedstawicielami 
władz lokalnych, dają możliwość dotarcia z ofertą edukacyjną  
do szerokiego grona odbiorców.

UKSW NA WARSZAWSKIM SALONIE MATURZYSTÓW

Ekonomia, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo a ostatnio   
medycyna – o te kierunki studiów najczęściej pytali  licealiści  
na XXIX Międzynarodowych Targach Edukacyjnych Perspektyw.
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SPOTKANIE DELEGATÓW ESN NA UKSW

W dniach 9 - 11 marca 2018 roku na UKSW odbędzie się Spotkanie Delegatów Stowarzyszenia. 
Sekcja lokalna Erasmus Student Network UKSW po raz pierwszy została organizatorem  
ogólnopolskiego wydarzenia Stowarzyszenia ESN Polska.

ESN UKSW po będzie gościć około 100 przedstawicieli wszystkich sekcji lokalnych działających 
na terenie kraju. Podczas Spotkania Delegatów zostaną omówione kluczowe kwestie dotyczące 
funkcjonowania organizacji. W planach m.in. przygotowanie do najważniejszego dla ESN wydarzenia 
międzynarodowego - Annual General Meeting. Uczestnicy wezmą udział w obradach i profesjonalnych 
warsztatach.

Dodatkowo wydarzenie wiąże się z obchodami jubileuszu 10 lat działalności ESN na naszej Alma Mater.
Podczas uroczystej gali obecni członkowie ESN UKSW podziękują i uhonorują osoby, które w ciągu  
ostatniej dekady zasłużyły się wobec samej organizacji oraz całej społeczności akademickiej.

NAUCZ SIĘ ZDOBYWAĆ GRANTY

Na UKSW rusza kolejny cykl zajęć, dzięki 
którym łatwiejsze będzie pisanie i składanie 
wniosków o granty naukowo-badawcze.

Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów  
i młodszych pracowników naukowych chcących  
nauczyć się poprawnie i skutecznie pisać wnioski  
o granty badawcze.

Zajęcia poprowadzi dr Tomasz Janus, kierownik  
Biura Badań Naukowych UKSW.

Terminy warsztatów:

• od 12 marca 2018 r. do 7 maja 2018 r. w każdy 
   poniedziałek w godz. 16:45-18:15; kampus 
   Dewajtis, Nowy Gmach, sala 214
• od 13 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. w każdy 
   wtorek w godz. 16:45-18:15; kampus Wóycickiego, 
   Budynek 23, sala 323.

Szczegółowe informacje w Usosweb



KOLEJNE GRANTY DLA PRACOWNIKÓW UKSW

REKTOR UKSW NAGRODZONY
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KOLEJNE GRANTY 
DLA NAUKOWCÓW Z UKSW

W ostatnim czasie czterech pracowników UKSW znalazło się wśród laureatów kolejnej edycji 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na realizację swoich projektów  

badawczo-naukowych pozyskali 2 446 819,00 zł.

Środki w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe zdobyli:

• prof. dr hab. Piotr Mitzner (Wydział Nauk Humanistycznych), Polsko-rosyjskie związki literackie w kręgu 
paryskiej „Kultury” – 1 008 481,00 zł

• dr hab. Przemysław Stanisław Mrozowski, (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych), Materiały do 
Korpusu Staropolskiego. Etap 2 – litery D-M – 830 714,00 zł

Środki w ramach modułu Uniwersalia 2.2 zdobyli:

• ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Wydział Teologiczny), Pseudo-Garnies z Langres, Średniowieczny 
słownik symboliki biblijnej – 140 625,00 zł

• ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (Wydział Teologiczny), Przekład, edycja krytyczna i analiza treści 
„Pontyfikału Płockiego z XII wieku” – 466 999,00 zł

Z kolei prof. UKSW dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej znalazła 
się wśród laureatów konkursu Sonata Bis 7, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki.

Na stworzenie nowego zespołu badawczego i realizację swojego projektu pt.  
„W stronę kołowego modelu narcyzmu” dr hab. Żemojtel-Piotrowska zdobyła 1 726 900, 00 zł.
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REKTOR UKSW NAGRODZONY

Jego Magnificencja, ks. prof. Stanisław Dziekoński został uhonorowany  
Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu.

Wręczenie medali miało miejsce 28 lutego na UKSW podczas konferencji 
„Patriotyzm gospodarczy mit czy potrzeba”.

Konferencja pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego 
zorganizowana została przez Akademię Polskiego Sukcesu i Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu 
w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, politycy, działacze organizacji samorządowych i gospodarczych, 
laureaci medali Akademii Polskiego Sukcesu oraz studenci UKSW.

Referaty wygłosili m.in. metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz 
„Patriotyzm gospodarczy w społecznej nauce Kościoła” oraz prof. Adam Koronowski 
„Polski patriotyzm gospodarzy a polityka gospodarcza Unii Europejskiej”. 
Odczytano także list Andżeliki Możdżanowskiej, pełnomocnika rządu 
ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyskusję panelową poprowadzili ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW 
oraz prof. dr hab. Michał Kleiber, przewodniczący Rady Programowej Akademii Polskiego Sukcesu, 
wiceprzewodniczący Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.

Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu istnieje od 27 lat, od początku prowadzi działalność 
na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki, od 16 lat pod jego auspicjami 
działa Akademia Polskiego Sukcesu śledząc, dostrzegając i wyróżniające 
sukcesy ludzi, firm i instytucji.



POLONIA RESTITUTA – WŁĄCZAMY SIĘ W OBCHODY 
STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

REKOLEKCJE AKADEMICKIE

ZASADY ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH 
Z LOGO UKSW

KOMUNIKATY BIURA KARIER

KOMUNIKAT DZIAŁU KSZTAŁCENIA

NOWOŚCI WYDAWNICTWA NAUKOWEGO UKSW
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POLONIA RESTITUTA 
– WŁĄCZAMY SIĘ W OBCHODY 

STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rektor UKSW zaprasza 12 marca na konferencję pt. Rodzina, 
współorganizowaną z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnie z najlepszych ośrodków akademickich 
Polski włączają się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości, realizując – we współpracy 

z Radą ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – projekt „Polonia Restituta. Dekalog 
dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. To cykl konferencji, na których przedmiotem 

debaty mają być najważniejsze problemy współczesnej Polski.

Pierwsza konferencja, poświęcona rodzinie, odbędzie się 12 marca br. na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Rodzina zostanie pokazana w szerokim spektrum jej współczesnych form 

organizowania się i przemian, uwarunkowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych, wyzwań 
i zagrożeń, z którymi przychodzi się jej mierzyć oraz jej funkcji i ról – tak w stosunku 

do konstytuujących ją osób, jak i społeczeństwa, które współtworzy. Przedmiotem debaty 
będą możliwe drogi rozwoju współczesnej polskiej rodziny, jej właściwego kształtu, jej dobra 
wspólnego oraz jakości życia, a także miejsce i funkcja rodziny w państwie i społeczeństwie.

Rejestracja na konferencję      
http://www.nauka.gov.pl/konferencja-polonia-restituta-rodzina/

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018

W dniach 25-28 lutego br. przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne na UKSW. Podczas rekolekcji,  
w których wzięło udział blisko 250 osób, spotkaliśmy się ze świadkiem Bożego Miłosierdzia,  

ks. dr. Radosławem Siwińskim. Rekolekcjonista dużo czasu poświęcił świadectwu swojego osobistego  
doświadczenia Boga, który czyni cuda w wielu, po ludzku beznadziejnych sytuacjach. Ks. Radosław założył 
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej trzy Domy Miłosierdzia, Restaurację Bożego Miłosierdzia, niebawem 

otwiera nowe dzieło dla ludzi starych i umierających oraz piekarnię Bożego Miłosierdzia. 

Rekolekcje były dobrym czasem spotkania z Bogiem, który tak jak w historii Izraela, 
tak i dzisiaj przemawia i jest obecny wśród nas. 

Ks. Rafał Burnicki SDB
Duszpasterz akademicki UKSW

http://www.nauka.gov.pl/konferencja-polonia-restituta-rodzina/ 
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Biuro Informacji i Promocji UKSW 
informuje, że w ramach postępowania przetargowego 
na dostawę materiałów drukowanych z logo UKSW 
została wyłoniona drukarnia Polimer z Koszalina, 

osoba do kontaktu – p. Małgorzata Siedlarz, 
drukarnia@drukarniapolimer.pl .

Procedura zamawiania 
materiałów drukowanych nie ulega zmianie, 

szczegóły dostępne są na stronie:
http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/biuro-informacji-i-promocji

http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/biuro-informacji-i-promocji 


Biuro Karier poleca nowe miejsca praktyk

• Dla studentów zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności z zakresu dziennikarstwa, którzy 
   chcą pracowac w mediach i dzielić się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami o kulturze, sporcie czy życiu 
   miasta polecamy praktyki w portalu Informator stolicy.
 
• Dla tych, którzy chcą wspierać rodziny zastępcze, podnieść swoje umiejętność interpersonalne oraz nauczyć 
   się poznawania porzeb dziecka i rodziny zachwalamy praktyki w Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki  
   Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom.
 
• Studentom kreatywnym, lubiącym pracę z dziećmi, których rozpiera energia polecamy praktyki 
   w dwujęzycznym przedszkolu Kraina Czarów, a zainteresowanych wspieraniem ucznia na wyższym 
   poziomie edukacji rekomendujemy praktyki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
   nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” .

Aktualna lista z proponowanymi miejscami praktyk znajduje się na stronie 
www.bk.uksw.edu.pl w zakładce praktyki.

Biuro Karier zachęca do skorzystania

Rozpoczęły się zapisy do Szkoły Edukacji. To jedyne w Polsce dzienne i bezpłatne kwalifikacyjne 
studia podyplomowe dla polonistów i matematyków (oraz osób po kierunkach pokrewnych  
do matematyki), którzy chcą być skutecznymi nauczycielami. Szkoła Edukacji łączy teorię  
akademicką z całoroczną praktyką w szkołach dlatego warto wykorzystać szansę.  
     Szczegóły na www.szkolaedukacji.pl

Zachęcamy osoby, których marzeniem są studia w USA do aplikowania o stypendium Fulbright Graduate 
Student Award. Doktoranci również mogą skorzystać ze stypendium Fulbright Junior Award aby zrealizować 
badania w USA. Szczegóły dotyczące programów znajdują się na stronie www.fulbright.edu.pl

Śledź stronę  www.bk.uksw.edu.pl i profil społecznościowy https://www.facebook.com/BK.UKSW/
a będziesz na bieżąco z różnymi wydarzeniami.
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http://www.bk.uksw.edu.pl 
http://www.szkolaedukacji.pl
http://www.fulbright.edu.pl
http://www.bk.uksw.edu.pl 
https://www.facebook.com/BK.UKSW/
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http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/zasady-rekrutacji-mdwu
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www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Bioarcheologiczne 
badania populacji ludzkiej z Radomia 

od XI do XIX wieku

(red.) Jacek Tomczyk

Nieokreśloność i granice

(red.) Magdalena Danielewiczowa, 
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Alicja Wójcicka

Debaty UKSWordzkie cz. 2

(red.) Magdalena Butkiewicz, 
Katarzyna Flader-Rzeszowska, Jarosław A. Sobkowiak

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1651
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1632
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1650


mailto:strona%40uksw.edu.pl?subject=
http://www.csi.uksw.edu.pl
http://www.uksw.edu.pl

