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Inauguracja roku akademickiego
2017/2018
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Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się na UKSW
 9 października w auli Jana Pawła II na terenie kampusu uniwersyteckiego 

przy ul. Dewajtis 5. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem  
Metropolity Warszawskiego, Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza. Następnie 
orszak akademicki udał się do auli Jana Pawła II gdzie rozpoczęła się uroczysta sesja. 
Jego Magnificencja, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW przywitał 
wszystkich zebranych.

W swym przemówieniu przedstawił założenia nowej Ustawy 2.0 oraz wskazał jak  
Uniwersytet odpowiada na jej wymogi. Zwrócił uwagę na imponującą dynamikę  
wzrostu w pozyskiwaniu grantów badawczych. Jej efektem jest blisko 100 projektów 
badawczych realizowanych w 2017 roku, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego kwalifikuje do nowego algorytmu finansowania uczelni. Ks. Rektor  
przypomniał także o nowych inicjatywach, które wpłyną na rozwój naszej uczelni.  
Są to m.in. utworzenie Wydziału Medycznego czy Multidyscyplinarnego Centrum  
Badawczego. Tworząc takie Centrum znacząco poszerzymy ofertę badań, które dziś  
są skupione głównie w zbudowanym niedawno Centrum Technologii Informacyjnych. 
Ks. Rektor poinformował zebranych o powstaniu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, której celem jest wspieranie  
Uniwersytetu we wszelkich inicjatywach, które stanowią o umacnianiu jego pozycji. 
Zachęcił całą społeczność akademicką do aktywnego korzystania z możliwości, jakie 
daje Fundacja.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Federica Wolf z Wydziału  
Medycyny i Chirurgii A. Gemelli w Rzymie, Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca (Univerisitá Cattolica del Sacro Cuore). 

Pełna relacja z Inauguracji 2017/2018 
http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1081-inauguracja-roku-

-akademickiego 



Konstytucja dla nauki - debata o nowej ustawie

JM Rektor UKSW wraz z najbliższymi 
współpracownikami uczestniczył w Narodowym 

Kongresie Nauki w Krakowie. Podczas konferencji 
zaprezentowano "konstytucję dla nauki".

Kongres odbył się w dniach 19-20 września, podczas  
obrad zaprezentowano projekt nowej ustawy regulującej 
kwestie nauki i szkolnictwa wyższego. To najważniej-
sze wydarzenie dla szkół wyższych, które będą musiały  
zaadaptować się do nowych wyzwań stawianych 
przed uczelniami. Wśród najważniejszych zagadnień  
omawianych podczas Narodowego Kongresu  
Nauki były m.in.: parametryzacja jednostek naukowych,  
jakość w dydaktyce czy wprowadzenie dwóch  
flagowych programów dla uczelni: Inicjatywa doskona-
łości - uczelnia badawcza oraz Regionalne inicjatywy 
doskonałości.

Pierwszy projekt będzie przeznaczony dla uczelni 
spełniających wymagania określone w nowej ustawie.  
- Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez międzyna-
rodowy panel ekspertów o światowej renomie, a program 
będzie wspierał wieloletnią strategię uczelni na rzecz 
doskonałości. Mechanizm finansowania takich uczelni  
będzie oparty o wieloletni kontrakt, który będzie  
zobowiązywać uczelnie do osiągnięcia zadeklarowanych  
we wniosku celów – mówił podczas kongresu Jarosław 
Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5

W Narodowym Kongresie Nauki 
udział wzięły władze UKSW:

• JM Rektor - Ks. Prof. Stanisław Dziekoński
• Ks. Prof. Maciej Bała – Prorektor ds. Ogólnych  
   i Rozwoju
• Ks. Prof. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. Nauki  
   i Współpracy Międzynarodowej
• Prof. Anna Fidelus – Prorektor ds. Studenckich  
   i Kształcenia
• Dr Maria Hulicka – Kanclerz
• Mgr Anna Kołcz – Kwestor
• Prof. Marek Michalski – Dziekan Wydziału Prawa  
   i Administracji
• Ks. Prof. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału  
   Teologicznego
 
W kongresie uczestniczyli również przedstawiciele  
studentów i doktorantów naszego Uniwersytetu. 

Proces przygotowywania nowej ustawy rozpoczął się  
w lutym 2016 roku, gdy Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na opracowa-
nie założeń do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.



XXI Festiwal Nauki na UKSW

W dniach 26-30 września br. odbyły się  warsztaty, 
wykłady oraz spotkania naukowe w ramach XXI  
Festiwalu Nauki, którego nasz Uniwersytet był  

współorganizatorem.

Tematyka spotkań była zróżnicowana i  dotyczyła   
bieżących tematów z wielu dziedzin nauki: psychologii, 
filozofii, biologii, prawa oraz dziennikarstwa.  Uczest-
nikami zajęć byli uczniowie szkół podstawowych oraz 
liceum.

W murach naszej uczelni gościliśmy uczniów  
Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks.  
R. Archutowskiego, którzy w licznych grupach i z dużym 
zaangażowaniem wzięli udział w niezwykle ciekawych 
wykładach mgr Arkadiusza Mroza (Wydział Prawa  
Kanonicznego UKSW) z prawa cywilnego: „Umowy  
- kiedy, jak i gdzie je zawieramy?” oraz prawa karnego: 
„Kto, kiedy i jak odpowiada za popełnione przestęp-
stwo? Podstawy prawa karnego”. 

Praktyczne zajęcia z dziennikarstwa telewizyjne-
go: „Telewizja Internetowa bez tajemnic - podsta-
wy dziennikarstwa telewizyjnego” były prowadzone 
pod czujnym i doświadczonym  okiem mgr Marleny  
Kałużyńskiej-Tyburskiej (PandaTV, Wydział Teologicz-
ny UKSW) dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. Wojska Polskiego z Nowego Dworu Mazowieckie-
go.

Jak mówić, żeby wygrać; jak słuchać, żeby się nie  
nabrać, czyli o sposobach przekazu w debacie  
publicznej dyskutowała młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej  nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Warszawie podczas warsztatów „Schopenhauer w te-
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lewizji? O sposobach przekazu w debacie publicznej”. 
Zajęcia zostały profesjonalnie przygotowane przez  mgr 
Katarzynę Stępkowską (Wydział Filozofii Chrześci-
jańskiej UKSW), która poprowadziła także spotkanie 
edukacyjne „Czy można się uzależnić od smartfona 
lub wysiłku fizycznego?” przygotowanego dla Szkoły  
Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Warszawie.

Interaktywny wykład  „Asertywność - myślę nie,  
mówię nie” był szeroko omówiony przez dr Paulinę  
Rosińską (Katedra Psychologii Zdrowia, Wydział  
Filozofii Chrześcijańskiej), która na spotkaniu z ucznia-
mi  Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana  
Paderewskiego w Warszawie wskazała na istotne  
elementy asertywności oraz jej  lokalizacji w obszarze 
promocji zdrowia psychicznego. 

Przedstawiciele Wydziału Biologii i Nauk o Środo-
wisku zaproponowali 4 warsztaty prowadzone przez  
dr Joannę Nieczuja-Dwojacką wraz z grupą studentów 
ze Studenckiego Koła Naukowego Biologii Człowie-
ka UKSW oraz dr. Artura Baranowskiego. Tematyka  
zajęć  dotyczyła: „Czy na pewno jesteśmy symetrycz-
ni?”; „Prawa czy lewa - która to kość?” oraz „Ziemia 
żyje” - poświęcone obserwacjom mikroskopowym 
oraz pod binokularem, oznaczenia organizmów ściółki  
leśnej i ich roli jako destruentów w obiegu materii.

Zajęcia przygotowane przez pracowników i studentów 
UKSW cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży, czego wynikiem była  wysoka frekwencja 
uczniów na warsztatach oraz  nawiązanie współpracy 
ze szkołami i zaplanowanie  kolejnych  lekcji edukacyj-
nych.



Amerykańscy Kongresmeni na UKSW

JM Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński gościł delegację z USA. Wśród delegatów 
znaleźli się przedstawiciele Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Delegacja przyjechała do Polski na zaproszenie Fundacji From the Depths przy współpracy 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Celem wizyty było nawiązanie partnerskiej współ-
pracy z politycznymi liderami USA. Jednym z punktów pobytu delegacji w Warszawie, było 
zapoznanie się z historią i działalnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie. Po spotkaniu z Magnificencją Rektorem, goście udali się na uroczystość  
wręczenia odznaczeń dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej.

7

Na zdjęciu:

Kongresmen Steve Russell wraz z małżonką Cindy Myers
Kongresmen Ralph Abraham wraz z małżonką Dianne Abraham
Kongresmen Brad Wenstrup wraz z małżonką Monica Wenstrup
Minister Michał Kurtyka
Dawid Barton wraz z małżonką Cheryl Barton
JM Rektor ks. prof. Stanisław Dziekoński
Alan Sears wraz z małżonką Paula Sears
Ks. Dyrektor Zenon Hanas
Tomasz Trzpil
Katarzyna Jachnicka
Tim Barton wraz z małżonką, Gabi Barton



Rektor UKSW nagrodzony 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
otrzymał nagrodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nagroda przyznana „za szczególne zaangażowanie w krzewieniu wśród młodzieży wiedzy  
o ubezpieczeniach społecznych” jest pokłosiem współpracy pomiędzy UKSW a ZUS, która  
została nawiązana 10 maja 2016 r. Głównym jej celem jest angażowanie środowiska  
akademickiego w program „Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS”.

W ramach współpracy realizowano zajęcia dla studentów, studia podyplomowe, a także praktyki 
i staże.

UKSW był pierwszą uczelnią, na której wprowadzony został ogólnouczelniany wykład  
o systemie ubezpieczeń społecznych. Był to cykl 15 spotkań realizowany w czasie semestru letniego  
mijającego roku akademickiego. Podczas wykładów eksperci ZUS przybliżali studentom kwestie 
ubezpieczeń społecznych. 

Obie strony wyraziły wolę kontynuowania tak owocnej współpracy.
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Władze UKSW w Niemczech
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Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz prorektor,  
ks. prof. Ryszard Czekalski, gościli we Frankfurcie i Kronbergu,  

w centrali Fundacji Papieskiej  „Aid to the Church in Need”.

Spotkali się z m.in. z Prezydentem tej organizacji, którym obecnie jest Johannes 
Freiherr Heereman von Zuydtwyck oraz z Christine du Coudray i ks. dr. Andrzejem 
Halembą (Head of Africa Department). W spotkaniu uczestniczył również ks. inf.  
dr Kazimierz Piwowarski, wieloletni dyrektor „Kirche in Not”.

Celem spotkania było podjęcie bliższej, systemowej współpracy w obszarze  
pozyskiwania stypendiów dla studentów z Afryki i Bliskiego Wschodu.

UKSW wraz dyrektorem Sekcji Polskiej PKWP ks. prof. dr. hab. Waldemarem Cisło, 
przygotuje stosowne projekty oraz ofertę edukacyjną w języku angielskim i francuskim 
dla przyszłych studentów.



Narodowy Kongres Trzeźwości  na UKSW

W dniach 21-23 września na UKSW 
odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości. 

Wydarzenie zorganizowane przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zgromadziło 
wielu znakomitych prelegentów oraz delegatów ruchów, stowarzyszeń i ośrodków profilaktycznych z całej Polski. 
Listy do uczestników i organizatorów skierowali m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda 
oraz Prezes Rady Ministrów, pani premier Beata Szydło.

Otwarcia Kongresu dokonał gospodarz miejsca, rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, który  
zauważył, że Kongres odbywający się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest niejako budowa-
niem żywego pomnika Prymasa Tysiąclecia. Żywy pomnik to działalność dydaktyczna i badawcza uniwersytetu, 
ale także organizowane w nim konferencje naukowe. Zwłaszcza takie jak Narodowy Kongres Trzeźwości, który  
porusza temat istotny dla ogółu społeczeństwa.

Obrady podzielono na trzy sesje tematyczne, w których dyskutowano nad rolą państwa i samorządów w służbie 
trzeźwości Narodu, rolą organizacji pozarządowych, wspólnot, ruchów, bractw oraz rolą rodziny i Kościoła.

Przesłanie Narodowego Kongresu, które w imieniu wszystkich uczestników podpisał bp Tadeusz Bronakowski 
podkreśla, że trzeźwość jest jednym z fundamentów życia osobistego, rodzinnego i narodowego. W związku  
z tym reklama napojów alkoholowych powinna być zakazana. Niezbędne jest też fizyczne i ekonomiczne  
ograniczenie nadmiernej dostępności napojów alkoholowych. Instytucje państwowe powinny doprecyzować  
i ulepszyć prawa, by skuteczniej niż dotąd chronić dorosłych przed nadużywaniem alkoholu, a dzieci i młodzież 
chronić przed sięganiem po alkohol. Księża i wierni świeccy powinni odnowić wysiłek i wzmożyć zaangażowanie 
w dziedzinie duszpasterstwa trzeźwości i budowania cnoty trzeźwości. Od katolickich małżonków i rodziców  
w kwestii trzeźwości oczekuje się, że będą wiernie wypełniali złożoną przez siebie przysięgę. To jest fundamentem 
trzeźwości dorosłych i zachowania abstynencji przez dzieci i młodzież.

Bp Bronakowski w podsumowaniu obrad zaznaczył, iż „Współpraca i integracja wysiłków wszystkich środowisk 
jako owoc Kongresu ma szansę przyczynić się do powstania narodowej koalicji ludzi dobrej woli – małżonków  
i rodziców, księży, psychologów i pedagogów, polityków i samorządowców, ludzi kultury i mediów, Kościołów  
– na rzecz troski o trzeźwość naszego społeczeństwa. To będzie błogosławiony owoc Kongresu.”

Ostateczna wersja Narodowego Programu Trzeźwości, po uwzględnieniu uwag uczestników Kongresu, zostanie 
uroczyście ogłoszona w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w 2018 roku. 

(oprac. na podstawie materiałów KAI)
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Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Doktoranci obradowali 
na UKSW!

Umowa z KSAP

W dniu 7 września br. UKSW zawarło porozumienie 
o współpracy z Krajową Szkołą Administracji  

Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego.

Umowa dotyczy podjęcia działań na rzecz współpracy 
w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form 
kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy  
i wszelkich technik badawczych dla dobra obu  
instytucji.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej podnosi  
kompetencje pracowników administracji publicznej,  
w tym członków korpusu służby cywilnej, realizuje  
krajowe i międzynarodowe projekty.

W dniach 1-3 września 2017 roku nasz Uniwersytet 
był gospodarzem XXI Zjazdu Doktoranckiego  

Forum Uniwersytetów Polskich. Organizacja skupia 
samorządy doktorantów uniwersytetów zrzeszonych 

w KRUP.

Tematem obrad były zmiany w prawie o szkolnic-
twie wyższym oraz plany organizacji konkursu DFUP  
DOCUP. Gości powitał Jego Magnificencja  
Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,  
który przedstawił historię Uniwersytetu oraz życzył  
zebranym owocnych obrad. Ponadto, Rektor stwierdził,  
iż jest to pierwszy Zjazd DFUP na UKSW. Podkreślił,  
że jest to dla naszej Alma Mater wielkie wyróżnienie.

W warszawskich obradach uczestniczyli doktoran-
ci z różnych ośrodków akademickich w Polsce, mię-
dzy innymi z: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawi-
ciele samorządu doktorantów UKSW.

Wydarzenie było organizowane przez Zarząd Samo-
rządu Doktorantów UKSW oraz Fundację Niezależ-
nych Inicjatyw Studenckich im. kard. S. Wyszyńskiego  
w Warszawie. Następne posiedzenie Doktoranckiego 
Forum Uniwersytetów Polskich odbędzie się w listo-
padzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana  
Pawła II.

W dniach 11-16 września 2017 r. odbyła się XXXI  
Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, której  

organizatorem był Komitet Nauk Pedagogicznych 
Polskiej Akademii Nauk.

Rolę gospodarza pełnił Dziekan Wydziału Nauk  
Pedagogicznych UKSW ks. prof. dr hab. Jan  
Niewęgłowski. Kierownikiem naukowym XXXI  
Letniej Szkoły Młodych Pedagogów była prof. Maria  
Dudzikowa. Natomiast Prezydentami Forum  
Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji  
2016/2017 zostali: dr Kinga Krawiecka oraz dr Maciej 
Ciechomski z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.

11

Specyfikę tegorocznego spotkania młodych nadał  
temat: „Problemy z własnym lub cudzym warsztatem 
pisarstwa naukowego”.

Trzydziesta pierwsza edycja Szkoły Młodych  
Pedagogów odbyła się w Katolickim Centrum Kultury 
"Dobre Miejsce" przy ul. Dewajtis 3 na Bielanach.



Nowe granty z NCN

Pięć milionów na staże

Centrum Szkoleń – ogłoszenie

Doktorat Honorowy dla prof. Karskiej
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Nowe granty 
z Narodowego Centrum Nauki

Pięć milionów na staże

Tytuł projektu Wartość ogółem Nazwa wydziału/jednostki

Do grona naukowców z UKSW, których projekty zostały nagrodzone grantami w konkursie Miniatura1 
dołączyli dr Magdalena Bober-Jankowska oraz ks. dr Mirosław Mejzner.

Dr Magdalena Bober-Jankowska otrzymała 10 287 zł na przeprowadzenie badań wstępnych w ramach projektu 
pn. Problematyka tekstologiczna „Życiorysów sławnych Polaków” Adama Naruszewicza. Dr Bober-Jankowska 
jest asystentem na Wydziale Nauk Humanistycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nad Wiekiem 
Osiemnastym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół podróżopisarstwa staropolskiego i oświece-
niowego, prozy diarystycznej Adama Naruszewicza; badań tekstologicznych polskiego piśmiennictwa XVIII w. 
oraz edytorstwa literatury tej epoki.

Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych  
– to nagrodzony grantem projekt ks. dr. Mirosława Mejznera z Wydziału Teologicznego. Środki  w wysokości 
 34 947 zł zostaną przeznaczone na kwerendę. Ks. dr Mejzner prowadzi badania w obszarze teologii  
patrystycznej, eschatologii i turystyki religijnej. Jest adiunktem na UKSW oraz wykładowcą WSD Księży  
Pallotynów w Ołtarzewie. Pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma e-Patrologos. Jest również szachistą  
– w 2013 roku zdobył tytuł Mistrza w Turnieju Szachowym o Puchar Rektora UKSW, a w grudniu ub. roku  
zwyciężył w Międzynarodowym Otwartym Turnieju Szachowym Duchowieństwa w Rzymie.

 Pracownicy naszego Uniwersytetu uzyskali dofinansowanie z NCBiR na realizację wysokiej jakości  
programów stażowych dla studentów. Uczelnia otrzyma ponad 5 mln zł na wdrożenie projektów.

Siedem projektów stażowych zrealizują naukowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W konkursie na projekty programu Akademickich Biur 
Karier, grant realizowany będzie przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

Lista zwycięskich projektów badawczych dofinansowanych z NCBiR:
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Administracja na tak! - rozwój kompetencji praktycznych na kierunku  
Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW 825 650,00 Wydział Prawa i Administracji UKSW

Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku Ekonomia  
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW 682 605,00 Wydział Nauk Historycznych

i Społecznych UKSW

Humanista w instytucjach kultury. Program staży zawodowych  
dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 272 812,50 Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse  
na konkurencyjnym rynku 1 067 616,00 Wydział Prawa i Administracji UKSW

Studiujesz stosunki międzynarodowe? Praktykuj! 631 875,00 Wydział Prawa i Administracji UKSW

Praktyki z sukcesem 427 362,50 Wydział Teologiczny UKSW

Praktykuj z nami! 396 982,50 Wydział Biologii i Nauk 
o Środowisku

Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń  
i Doradztwa Zawodowego UKSW 915 640,05 Centrum Szkoleń i Doradztwa  

Zawodowego UKSW



SUKCES CENTRUM SZKOLEŃ 
I DORADZTWA ZAWODOWEGO 

UKSW

Doradcy zawodowi Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW uzyskali 
dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 915 640,05 zł 
na realizację projektu pn. "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum 

Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW".

Celem projektu jest objęcie studentów kompleksowym wsparciem w wejściu na rynek pra-
cy. Beneficjenci będą mogli skorzystać bezpłatnie m.in. z diagnozy kompetencji przy uży-
ciu nowoczesnych narzędzi, szkoleń z obszaru umiejętności miękkich i działalności gospo-
darczej, pośrednictwa w kontakcie z pracodawcami przy poszukiwaniu pracy. Realizacja 
projektu rozpocznie się w 2018 r.

O projekcie CSiDZ oraz o samym konkursie można posłuchać na antenie  
Programu 1 Polskiego Radia S.A. 

 
http://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/1859327,Staze-i-praktyki-dobrym-poczat-

kiem-kariery

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów na bezpłatne konsultacje z doradcą 
zawodowym. 

Jeśli: 
• masz wątpliwości dotyczące swoich mocnych i słabych stron, 
• chcesz poznać własne preferencje zawodowe, 
• zastanawiasz się, jaką drogą podążać, aby być atrakcyjnym/atrakcyjną dla pracodawców 
na rynku pracy, 
• masz wątpliwości, czy Twoje kwalifikacje i kompetencje są wystarczające i adekwatne do 
aktualnego zapotrzebowania pracodawców
zapraszamy Cię do skorzystania z naszej pomocy. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń 
na konsultacje za pomocą formularza

http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15
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Doktorat honorowy 
dla prof. Elżbiety Karskiej

Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska doktorem honoris causa Donieckiego  
Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa na Ukrainie.

22 września br. miała miejsce uroczystość wręczenia insygniów doktora honoris causa  
Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa w Winnicy prof. Elżbiecie Karskiej 
– dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodo-
wych WPiA UKSW.

Podczas uroczystości prof. Elżbieta Karska wygłosiła wykład pt. „New Trends of Human Rights 
Codification in the UN System”. Tytuł ten otrzymuje wybitna specjalistka z zakresu międzyna-
rodowego prawa ochrony praw człowieka – powiedział rektor DonNU prof. Roman Gryniuk. 
Cieszę się z bardzo dobrej współpracy naszych uniwersytetów – dodał przewodniczący Senatu 
DonNU, członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy prof. Anatolij Zagnitko.  
W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu, profesorowie i studenci DonNU, a także  
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Konsulatu Generalnego RP w Winnicy 
oraz władze miasta.

Tytuł został przyznany, na wniosek Wydziału Prawa DonNU, przez Senat Uniwersytetu  
we wrześniu 2016 r. w uznaniu zasług Laureatki dla rozwoju nauki prawa międzynarodowego 
oraz prawa ochrony praw człowieka.

Uniwersytet w Doniecku jest uczelnią państwową. Powstał w 1937 r. Po wybuchu walk  
na wschodzie Ukrainy jego siedziba została czasowo przeniesiona do Winnicy.



Biuro Karier UKSW zaprasza

Ogłoszenia Wydawnictwa Naukowego UKSW

Odeszli
• wspomnienie o śp. ks. prof. Januszu Frankowskim
• wspomnienie o śp. Witoldzie Poletyło
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Biuro Karier UKSW

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie z grecką agencją rekrutacyjną „Job Trust”

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie możliwości odbywania staży, praktyk  
oraz zatrudnienia w okresie wakacyjnym na wyspach greckich.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 października 2017r. o godz. 14:30 w sali 316 Auditorium  
Maximum

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia na adres biurokarier@uksw.edu.pl wpisując  
w temacie „Grecja”

Spotkanie odbędzie się z języku angielskim
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Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabu-
łów i starych druków biblioteki wyższego 

seminarium duchownego w Tarnowie.  
Właściciele – użytkownicy – bibliofile, 

Jolanta Marszalska, ks. Waldemar Graczyk

Stres życia. 
Perspektywa psychologiczna, 

Jan F. Terelak

Duchowość i formacja, 
ks. Włodzimierz Gałązka (red.)
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http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1570
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1581
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1568


Emerytowany biblista ks. prof. Adam Janusz Frankowski, wykładowca  
Akademii Teologii Katolickiej w latach 1965-97, zmarł 16 września  
w Domu Księży Emerytów w Otwocku. Był jednym z najstarszych 

księży archidiecezji warszawskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1952 
r. z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W latach 1957-1965 studiował 
teologię biblijną w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1982 
r. uzyskał habilitację z nauk biblijnych, a od 1983 r. kierował Katedrą 
Egzegezy Nowego Testamentu na ATK. Był redaktorem 9-tomowego 

cyklu podręczników pt. „Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg  
biblijnych”, wydawanego od 1987 r. przez ATK, a następnie UKSW. 

Przez 20 lat pracował nad opracowaniem Biblii Jakuba Wujka  
w transkrypcji typu „B” (zachowanie języka staropolskiego  

z zastosowaniem współczesnej ortografii i interpunkcji).  
Za tę pracę otrzymał Nagrodę Literacką  

im. Franciszka Karpińskiego. Ksiądz Profesor  
Frankowski został pochowany na Powązkach.

8 września odszedł od nas nagle  
mgr Witold Poletyło – absolwent  

Wydziału Teologicznego na kierunku 
katechetyka i długoletni pracownik  

Biblioteki Głównej UKSW. Pracę  
dyplomową na temat: „Treść katechezy 

moralnej w polskich podręcznikach 
dla uczniów gimnazjum” obronił pod 
kierunkiem ks. prof. dr. hab. Romana 

Murawskiego w 2003 roku.  
Pracę w Bibliotece Głównej UKSW  

rozpoczął w lutym 2006 roku.  
Na zawsze zapamiętamy jego dobroć, 

skromność, koleżeńską postawę  
i ciepły uśmiech.
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