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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to 
nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

10 wydziałów

37 kierunków studiów

13 uprawnień do nadawania 
stopnia doktora

9 uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego

13430 studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych

802 doktorantów

853 studentów na studiach 
podyplomowych

73 koła naukowe

19 czasopism 
naukowych

47 nowoczesnych 
laboratoriów 

736 pracowników 
naukowych

408 pracowników
administracyjnych

W roku 2017 planujemy rekrutację na następujące kierunki: 

Kierunki I stopnia II stopnia
stac. niest. stac. niest.

Administracja

Archeologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Chemia

Człowiek w cyberprzestrzeni

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Ekonomia menedżerska

Europeistyka

Filologia klasyczna

Filologia polska

Filologia włoska

Filozofia

Filozofia, specjalność: Philosophy  
And Culture Of East-Central Europe
Fizyka

Historia

Historia sztuki

Informatyka

Inżynieria środowiska

Kulturoznawstwo

Matematyka

Muzeologia

Nauki o rodzinie

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska, specjalność: 
Sustainability Studies
Pedagogika

Pedagogika specjalna

Politologia

Praca socjalna

Prawo studia jednolite mgr studia jednolite mgr

Prawo kanoniczne studia jednolite mgr studia jednolite mgr

Psychologia studia jednolite mgr studia jednolite mgr

Religioznawstwo

Socjologia

Stosunki międzynarodowe
 

Teologia studia jednolite mgr studia jednolite mgr

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Kierunki oznaczone kolorem czerwonym – nowości
Kierunki oznaczone kolorem niebieskim – prowadzone w języku angielskim



Jak wygląda rejestracja? – krok po kroku

Poczekaj na ogłoszenie punktacji 
oraz tzw. statusu kwalifikacji: 
– „zakwalifikowany” (kandydat 
może składać dokumenty) 
– „wpisany na listę rezerwową” 
(kandydat oczekuje na ewentualne 
przesunięcie listy rankingowej 
 w kolejnych turach, chyba że na 
jego koncie widnieje wyraźny 
komunikat o możliwości złożenia 
dokumentów w pierwszej turze) 
– „niezakwalifikowany” (kandydat 
nie bierze dalszego udziału  
w procesie rekrutacji)

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany/
na koncie kandydata masz 
komunikat o możliwości złożenia 
dokumentów  
– złóż dokumenty w terminie 
podanym przez wydział

StUdiA StACJOnArnE StUdiA niEStACJOnArnE

Otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia – od października będziesz 
studentem UKSW

 Złóż dokumenty  
w terminie podanym przez 
wydział

Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl
– załóż konto

– uzupełnij swoje dane osobowe
– wprowadź wyniki egzaminów maturalnych

Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów

Wnieś opłatę rekrutacyjną

1.

2.

3.

4.

4a.

5.

Co jest potrzebne do obliczenia wyniku rekrutacyjnego?

Studia i stopnia i jednolite mgr
Dla znakomitej większości studiów stacjonarnych 
I stopnia i jednolitych magisterskich wynik rekru-
tacyjny jest obliczany w oparciu o trzy przed-
mioty: język polski, język obcy oraz wybrany 
przedmiot dodatkowy na poziomie wskazanym 
przez kandydata, które są przemnażane przez 
odpowiednie przeliczniki. Poziom rozszerzony 
ma przypisane wyższe przeliczniki niż poziom 
podstawowy. 
Odmienne zasady obliczania wyniku rekrutacyj-
nego mają zastosowanie w przypadku: 

informatyki, Matematyki, Fizyki, Chemii • 
(Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego), 
gdzie pod uwagę są brane tylko dwa przed-
mioty – język obcy oraz matematyka   
 

Politologii, Europeistyki • (Wydział Nauk Hi-
storycznych i Społecznych) gdzie brane są 
pod uwagę trzy przedmioty – język polski 
LUB matematyka; język obcy; przedmiot do 
wyboru 

teologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej • (Wydział Teologiczny) gdzie oprócz podsta-
wowych trzech przedmiotów jest jeszcze rozmowa kwalifikacyjna.

Studia ii stopnia stacjonarne
Aby obliczyć wynik rekrutacyjny – konieczna jest średnia ocen z toku studiów.

Studia niestacjonarne
W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział 
(nie jest obliczany wynik rekrutacyjny).

Szczegółowe zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego można odnaleźć na naszej stronie:   
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/22
http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/122


WYdZiAŁ BiOLOGii i nAUK O ŚrOdOWiSKU
• biologia
• inżynieria środowiska
–  przedmiot do wyboru: biologia, 

matematyka, informatyka, chemia, 
geografia, fizyka

WYdZiAŁ FiLOZOFii CHrZEŚCiJAŃSKiEJ:
• filozofia
• ochrona środowiska
• psychologia
–  przedmiot do wyboru: 
 •  filozofia: filozofia, WOS, geografia, 

biologia, matematyka, fizyka, 
historia, język łaciński i kultura 
antyczna, chemia

 •  ochrona środowiska: biologia, 
filozofia, matematyka, fizyka, 
historia, WOS, geografia, chemia

 •  psychologia: biologia, 
matematyka, fizyka, historia, 
chemia, geografia, filozofia

WYdZiAŁ MAtEMAtYCZnO-PrZYrOdniCZY. 
SZKOŁA nAUK ŚCiSŁYCH
•  chemia
• fizyka
• informatyka
• matematyka
Brak przedmiotu dodatkowego do wyboru 
(obowiązkowo matematyka i język obcy)

WYdZiAŁ nAUK HiStOrYCZnYCH  
i SPOŁECZnYCH
• archeologia
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• ekonomia
• europeistyka
• historia
• historia sztuki
• ochrona dóbr kultury i środowiska
• politologia
• praca socjalna
• socjologia
• zarządzenie dziecistwem kulturowym
– przedmiot do wyboru: 
 •  politologia, europeistyka: historia, 

WOS, geografia
 •  socjologia, historia, historia sztuki, 

archeologia, praca socjalna, 
zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym: historia, WOS, 
historia sztuki, matematyka, 
język łaciński i kultura antyczna, 
geografia

 •  ochrona dóbr kultury  
i środowiska: historia, WOS, 
historia sztuki, matematyka, 
język łaciński i kultura antyczna, 
geografia, biologia)

 •  ekonomia: matematyka, 
geografia, WOS, fizyka, historia, 
informatyka

 •  bezpieczeństwo wewnętrzne: 
historia, WOS, geografia, 
informatyka

WYdZiAŁ nAUK HUMAniStYCZnYCH
• filologia polska
• filologia – specjalność filologia klasyczna
• filologia – specjalność filologia włoska
• kulturoznawstwo
• muzeologia
–  przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, 

geografia, historia, historia sztuki, historia 
muzyki, język łaciński i kultura antyczna, 
matematyka, WOS, fizyka, chemia, 
informatyka

WYdZiAŁ nAUK PEdAGOGiCZnYCH
• pedagogika
• pedagogika specjalna
–  przedmiot do wyboru: historia, WOS, 

geografia, matematyka, biologia

WYdZiAŁ PrAWA i AdMiniStrACJi
• administracja
• człowiek w cyberprzestrzeni
• prawo
• stosunki międzynarodowe
–  przedmiot do wyboru: historia, WOS, 

geografia, matematyka

WYdZiAŁ PrAWA KAnOniCZnEGO
• prawo kanoniczne
– przedmiot do wyboru: historia, WOS, 
geografia, matematyka

WYdZiAŁ StUdiÓW nAd rOdZinĄ
• nauki o rodzinie
–  przedmiot do wyboru: biologia, geografia, 

historia, WOS, matematyka 

WYdZiAŁ tEOLOGiCZnY
•  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

specjalności: 
– dziennikarstwo ogólne 
– komunikacja medialno-kulturowa

• religioznawstwo
• teologia (jednolite magisterskie)
–  przedmiot do wyboru: geografia, historia, 

WOS, matematyka, język łaciński i kultura 
antyczna, filozofia

–  rozmowa kwalifikacyjna (nie dotyczy 
kierunku: religioznawstwo).

Więcej informacji o rekrutacji:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Jakie przedmioty dodatkowe są potrzebne  
na poszczególnych kierunkach (studia stacjonarne i stopnia  
i jednolite magisterskie)?

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Psychologia 9,80
Ekonomia 6,34

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 3,86
Prawo 3,83

Pedagogika 3,57
Socjologia 2,70

Archeologia 2,68
Administracja 2,66

Filologia włoska (specjalność) 2,64
Prawo kanoniczne - specjalność  

administracyjno-sądowa 2,60
Pedagogika specjalna 2,43

Filologia polska 2,41
Biologia 2,28

Inżynieria środowiska 2,23
Chemia 2,14

Politologia 2,13

Komunikacja medialno-kulturowa 2,12
Dziennikarstwo ogólne 2,08

Stosunki międzynarodowe 2,02
Historia 2,00

Informatyka 2,00
Praca socjalna 2,00

Europeistyka 1,74
Kulturoznawstwo 1,64

Filozofia 1,56
Człowiek w cyberprzestrzeni 1,52

Historia sztuki 1,45
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,36

Matematyka 1,35
Religioznawstwo 1,30

Ochrona środowiska 1,26
Ochrona dóbr kultury i środowiska 1,24

Harmonogram rekrutacji 

Studia stacjonarne i stopnia, ii stopnia  
i jednolite magisterskie:

Rozpoczęcie rejestracji 
w IRK oraz pierwszy 
dzień na wniesienie 
opłaty rekrutacyjnej

5 czerwca 2017 r. 
(środa) 
od 12:00

Ostatni dzień:  
- rejestracji w IRK 
- wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych

12 lipca 2017 r. 
(środa) 
do końca dnia

Ogłoszenie wyników 
rekrutacji

19 lipca 2017 r. 
(środa)  
12:00

Przyjmowanie 
dokumentów od 
kandydatów na studia 
– I tura

20, 21, 24 lipca  
2017 r. (czwartek, 
piątek, poniedziałek)

Studia niestacjonarne:
1)  Rejestracja na studia niestacjonarne  

(I stopnia, II stopnia i jednolite  
magisterskie) odbywa się w systemie  
IRK od 5 czerwca 2017 r. 

2)  Kandydaci na studia niestacjonarne  
po dokonaniu rejestracji w systemie  
IRK dostarczają dokumenty na wydział  
prowadzący określony kierunek  
studiów, w terminie podanym 
w informacji zbiorczej  
zamieszczonej na stronie  
www.rekrutacja.uksw.edu.pl.  
Kandydaci są przyjmowani do limitu 
miejsc określonego dla danego kierunku 
według kolejności złożenia dokumentów 
(nie jest brana pod uwagę kolejność 
rejestracji w systemie IRK). 

najpopularniejsze kierunki i progi w rekrutacji 2016/2017
Liczba osób na miejsce (dane po 1. turze rekrutacji) – studia stacjonarne i stopnia i jednolite magisterskie

Jeśli jesteś spoza Warszawy, możesz ubiegać 
się o miejsce w domu studenckim.
UKSW oferuje ok. 250 miejsc w akademikach 
zlokalizowanych na osiedlu akademickim „Przy-
jaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Pod-

stawą ubiegania się o miejsce w akademiku jest 
sytuacja materialna. Opłaty za akademiki wyno-
szą od 300 zł do 530 zł, w zależności od rodzaju 
pokoju. Wymagane dokumenty, które musisz 
złożyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studen-
tów to wniosek o miejsce w domu studenckim 
oraz dokumenty o dochodzie członków rodziny. 
www.dpm.uksw.edu.pl  

*Stawki jakie są podane powyżej obowiązują 
w roku akademickim 2016/2017. Na rok akademicki 
2017/2018 zostaną ustalone w listopadzie br.

Ubezpieczenia zdrowotne 
studentów i doktorantów

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?
Do 26 roku życia – twoi rodzice lub opiekunowie 
prawni, dziadkowie – jako członka rodzinny.
Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty 
ubezpieczeniem z innego tytułu – szkoła, szko-
ła wyższa albo jednostka prowadząca studia 
doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się 
na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny 
osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że 
nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu.
Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie pod-
lega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą 
uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie innych przepisów prawa, do ubez-
pieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić 
ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Kto jest członkiem rodziny osoby   
ubezpieczonej?
dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko 
przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla 
którego ustanowiono opiekę, albo dziecko 
obce w ramach rodziny zastępczej, do ukoń-
czenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej 
– do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast po-
siada orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności lub inne traktowane na równi 
– bez ograniczenia wieku.
Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do 
ubezpieczenia zdrowotnego.
rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli 
nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia 
zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 

Akademiki

http://www.dpm.uksw.edu.pl/


Stypendia 

Stypendium socjalne – możesz się o nie 
ubiegać, jeśli znajdujesz się w trudnej sy-
tuacji materialnej. Przyznawane jest na 
podstawie miesięcznego dochodu netto 
przypadającego na jednego członka ro-
dziny. Dochód nie może być wyższy niż 
1043,90 zł na osobę. Wnioski o stypen-
dium socjalne możesz składać od 1 wrze-
śnia do 31 maja. Najniższe stypendium 
wynosi 150 zł, a najwyższe 575 zł. 
Jeśli jesteś studentem studiów stacjo-
narnych w trudnej sytuacji materialnej, 
a dojazd do Uniwersytetu z miejsca Two-
jego stałego zamieszkania wynosi więcej 
niż 60 km możesz starać się o zwiększe-
nie stypendium. To stała kwota 130 zł 
do poszczególnych stawek stypendium 
socjalnego. 
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Stypendium rektora dla najlepszych stu-
dentów – możesz się o nie ubiegać, jeśli 
uzyskałeś za rok studiów wysoką średnią 
ocen lub posiadasz osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub wysokie wyniki sporto-
we we współzawodnictwie międzyna-
rodowym lub krajowym. O stypendium 
rektora dla najlepszych studentów mo-
żesz ubiegać się już jako student przyję-
ty na pierwszy rok studiów, jeśli jesteś 
laureatem olimpiady międzynarodowej 
albo laureatem lub finalistą olimpiady 
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, 
o których mowa w przepisach o systemie 
oświaty i jeżeli profil olimpiady jest zgod-
ny z obszarem wiedzy, do którego jest 
przyporządkowany kierunek studiów. 
Stypendium maksymalnie wynosi 550 zł.
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Stypendium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych – jeśli jesteś osobą niepeł-
nosprawną i dysponujesz orzeczeniem 
właściwego organu potwierdzającym 
ten fakt, możesz starać się o stypendium, 
które wynosi 300 zł – przy znacznym sto-
pieniu niepełnosprawności, 200 zł – przy 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, 100 zł – przy lekkim stopniu nie-
pełnosprawności.St
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Zapomoga – może być przyznana, jeśli 
znalazłeś się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Wnioski o zapomogę możesz 
składać od 1 października do 30 wrze-
śnia. Do wniosku o zapomogę musisz 
załączyć dokumenty potwierdzające, że 
znalazłeś się przejściowo w trudnej sy-
tuacji materialnej z przyczyn losowych 
oraz odpowiednie zaświadczenia doty-
czące zdarzenia losowego, na podsta-
wie którego wnioskujesz o zapomogę. 
Zapomogę możesz otrzymać nie więcej 
niż dwa razy w roku akademickim. Może 
być przyznana w maksymalnej wysoko-
ści do 1100 zł.
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Stypendium Ministra – możesz 
je dostać za wybitne osiągnięcia:  
naukowe, artystyczne związane ze 
studiami lub wybitne osiągnięcia  
w sporcie. Podstawą do ubiegania 
się o stypendium jest wysoka śred-
nia. Jest przyznawane jednorazowo 
i wynosi maksymalnie 15 000 zł.
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Stypendium rządu rP – obsługą 
administracyjną stypendiów zajmu-
je się Biuro Uznawalności Wykształ-
cenia i Wymiany Międzynarodowej 
(BUWiWM). Natomiast Dział Pomo-
cy Materialnej dla studentów na 
podstawie otrzymanych informacji 
od BUWiWM przygotowuje listy 
wypłat.
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Odkryj wartość nauki

Stypendia MniSW
Z każdym rokiem zwiększa się liczba studen-
tów UKSW, którzy otrzymują stypendium 
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za wy-
bitne osiągnięcia w nauce. Uczelnia szczegól-
nie wspiera działalność naukowo-badawczą 
naszych studentów i pomaga w wypełnianiu 
formalności związanych ze składaniem wnio-
sków do Ministerstwa. 

diamentowy grant

Ta niezwykle prestiżowa nagroda dla studentów 
i doktorantów to powód do dumy dla każdej 
uczelni. Aktualnie na UKSW aż czterech studen-
tów realizuje projekty badawcze właśnie z Dia-
mentowego Grantu. Dołącz do tego grona! 

Projekty badawczo- 
-naukowe

Zostań młodym naukowcem i realizuj projekty 
z programów krajowych i międzynarodowych. 
Kadra UKSW angażuje ambitnych studentów 
do realizacji projektów z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki 
czy Erasmus +. Zdobądź doświadczenie w reali-
zacji projektów już w trakcie studiów. 

http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/11
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/24
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/24
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/26
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/26
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/89
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/30
http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/31


  E-Uczelnia

Aplikacja mobilna 
Śledź najnowsze newsy, sprawdź harmono-
gram zajęć i mapę kampusów. Zobacz, co do-
stałeś z kolokwium. Dzięki aplikacji iUKSW, na 
bieżąco jesteś informowany od odwołanych 
wykładach i ćwiczeniach. Darmowa aplikacja 
UKSW Mobile jest dostępna na urządzenia 
z systemem Android oraz iOS. Logowanie do 
aplikacji dokonuje się za pomocą tego samego 
hasła co do USOSweb.

Centralny Wydruk UKSW 

Więcej szczegółów:    
http://csi.uksw.edu.pl/centralny-wydruk

Office365 
Tylko na UKSW każdy student posiada licencję 
dla MS Office 2016 na 15 urządzeń. W ramach 
Office 365 najnowsze wersje aplikacji: Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype 
dla firm, Publisher oraz Access.
Możliwość instalacji pakietu Office na 5 kom-
puterach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na 
iPad), a także na 5 smartfonach.
1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku 
OneDrive.
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Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje,  
zdobywać doświadczenie potrzebne w pracy 
zawodowej oraz poznawać interesujących 
ludzi, możesz działać w kołach naukowych. 
Wybór jest spory, bo na UKSW  
jest ich ponad 70.

Koło naukowe ZiELOnE WiLKi  
Wydział Biologii i nauk o Środowisku
Zajmuje się szeroko pojętym tematem odna-
wialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywno-
ści energetycznej. Zrzesza studentów Inżynierii 
Środowiska, którzy z pasją i zaangażowaniem 
stale pogłębiają swoją wiedzę w zakresie ener-
getyki niekonwencjonalnej.

Koło naukowe Sozologów UKSW  
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Celem to propagowanie szeroko pojętej wiedzy 
kynologicznej i etyki hodowlanej. W ramach 
sekcji aranżowane są spotkania z ekspertami 
w zakresie hodowli, chowu i użytkowości psów 
domowych. Sekcja organizuje także wystawy 
psów rasowych i wizyty w ośrodkach szkolenio-
wych.

Koło naukowe informatyków FrAKtAL 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.  
Szkoła nauk Ścisłych
Adresowane jest do osób zaintereso-
wanych nowymi technologia-
mi i wdrażaniem ich w ży-
cie. Umożliwia zdobycie 
doświadczenia i pogłębienie 
wiedzy poprzez praktykę. 
Studenci działający w tym 
kole zajmują się przede 
wszystkim zagadnieniami 
z zakresu robotyki, meta-
heurystyki i bezpieczeństwa 
sieci komputerowych. 

Koło naukowe Kulturoznawców CULtUrE 
On Wydział nauk Humanistycznych
Zainteresowania członków Koła skupiają się 
na tematyce związanej ze współczesną kulturą 
artystyczną i masową oraz z nowymi mediami, 
a zwłaszcza ze zjawiskami obecnymi w Inter-
necie. Działalność Koła obejmuje także orga-
nizowanie festiwali naukowo-edukacyjnych, 
takich jak zrealizowana w maju »#Netmisja« 
czy zaplanowana na listopad »Uniwersytecka 
Platforma Sztuki«.

Laboratorium doradztwa Zawodowego UKSW 
Wydział nauk Pedagogicznych
Laboratorium powstało na początku 2010 r. 
Zrzesza osoby, które interesują się doradztwem 
zawodowym i personalnym, edukacją ustawicz-
ną, coachingiem, rozwojem osobistym.

Koło naukowe Prawa Administracyjnego 
UKSW Wydział Prawa i Administracji

Celem działalności KNPA 
jest pogłębianie i rozwijanie 

wiedzy z zakresu prawa 
administracyjnego. Pro-

wadzi badania, organi-
zuje konferencje, seminaria 

i odczyty. Współpracuje 
z Ośrodkiem Badań nad Nowymi 

Metodami Dydaktyki Prawa 
Publicznego. 

Koła naukowe



Samorząd
Samorząd Studentów UKSW tworzą wszyscy Stu-
denci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.
Działalność w organach Samorządu Studentów jest 
wyzwaniem, gdzie każdy może wykazać się inwen-
cją, zdobyć cenne doświadczenie, poprzez realiza-
cję swoich pasji. Dzięki tym możliwościom rodzi się 
wiele pomysłów, czego wynikiem jest wiele wyda-
rzeń kulturalno-rozrywkowych przygotowywanych 
przez Samorząd Studentów UKSW:

1. Camp Zero – wyjazd integracyjny
Camp Zero - obóz integracyjny organizowany spe-
cjalnie z myślą o studentach pierwszego roku. Jest 
to pierwsza okazja, by poznać nowych znajomych 
z roku, Uniwersytetu, Samorząd Studentów oraz 
Władze uczelni. Dla uczestników mamy zaplanowa-
nych wiele atrakcji: sesje warsztatowe i szkoleniowe, 
kursy, wieczorne imprezy, otrzęsiny, turnieje sporto-
we, festiwal kolorów, grę z mapą, oraz nietypową 
grę w mopeja, ogniska i karaoke. 

2. Juwenalia UKSW 
Juwenalia UKSW, to jeszcze lepsza okazja do wspa-
niałej zabawy i pozytywnych emocji przy hitach pol-
skiej sceny muzycznej. Co roku Juwenalia na Agry-
koli są wydarzeniem wyjątkowym, przyciągającym 
szerokie grono uczestników, fanów różnych gatun-
ków muzycznych.

3. turniej o Puchar rektora
Każdego roku Samorząd Studentów wraz ze Studium 
Wychowania Fizycznego oraz AZS UKSW zaprasza 
wszystkich studentów do udziału w Turnieju o Pu-
char Rektora w kilku dyscyplinach sportowych m.in. 
piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, pływaniu i bie-
gach przełajowych. 

4. dzień studenta UKSW
Święto każdego studenta. Na kampusie przy ul. 
Wóycickiego czeka na brać studencką mnóstwo 
atrakcji, zarówno dla umysłu, duszy jak i ciała, 
gdzie w towarzystwie znajomych, wspólnie można 
poczuć klimat zbliżających się Juwenaliów. 

5. „rzuć Kostką”, czyli planszówkowe wielkie granie
Setki gier planszowych, dziesiątki konkurów, kilka 
turniejów, losowania i loterie z nagrodami, plebi-
scyty i wiele innych, a to wszystko podczas jednego 
weekendu na kampusie przy ul. Wóycickiego. 

6. Kalendarz akademicki UKSW
Otwierając kalendarz znaleźć w nim można harmono-
gram roku akademickiego, plan najważniejszych wy-
darzeń organizowanych na Uniwersytecie, ulubione 
sudoku, kilka ciekawostek o Naszej Uczelni i studio-
waniu oraz niezbędne informacje związane ze studio-
waniem. Kalendarz jest całkowicie bezpłatny.

7. Wielkie Otrzęsiny UKSW
Październik to miesiąc, w którym zaczyna się nowy 
rok akademicki, a Wielkie Otrzęsiny UKSW to 
świetna okazja aby na dobre rozpocząć przygodę ze 
studiami i niepowtarzalna możliwość do wspólnej 
zabawy w gronie przyjaciół.

 Samorząd UKSW na FB

Koło naukowe Katechetyków  
Wydział teologiczny
Jedno z najstarszych kół naukowych na naszej 
uczelni, działa już od 1968 r. Za cel stawia sobie 
rozbudzanie zainteresowania pracą naukową, 
badawczą i twórczą, przy czym szczególny na-
cisk kładzie na samokształcenie i popularyza-
torstwo. Członkami Koła są studenci i dokto-
ranci katechetyki.

Koło naukowe PUBLiC rELAtiOnS W SOCiAL 
MEdiA Wydział teologiczny 
Skupia wokół siebie studentów i doktorantów 
interesujących się zagadnieniami dotyczący-
mi PR i marketingu oraz Internetu i mediów 
społecznościowych.  Celem Koła jest edukacja 
w zakresie zarządzania wizerunkiem w sieci – 
łączy przy tym aspekty naukowe z działaniami 
praktycznymi. 

Koło naukowe Studentów Socjologii UKSW 
Wydział nauk Historycznych i Społecznych
Organizuje konferencje naukowe i konkursy 
fotografii socjologicznej oraz przygotowuje 
spotkania z interesującymi ludźmi. Prowadzi 
na Facebooku znaną stronę SPOŁECZNIAK, 
gdzie zamieszczane są ciekawostki społeczne 
i informacje o ważnych dla socjologów wyda-
rzeniach. 

Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa Kanonicznego
Jest jedyną organizacją studencką w Polsce, 
która udziela porad nie tylko w zakresie pra-
wa państwowego, ale także –  co świadczy 
o jej wyjątkowości –  z zakresu prawa kano-
nicznego. Podstawowymi celami Studenckiej 
Poradni Prawnej są ochrona praw i wolności 
obywatelskich, umacnianie zaufania do pań-
stwa i prawa, a także upowszechnianie osobi-
stego zaangażowania prawników w niesienie 
pomocy osobom potrzebującym.

https://www.facebook.com/samorzad.uksw/?fref=ts


Kampus przy ul. dewajtis  
(Lasek Bielański)
1) Wydział Teologiczny 
2) Wydział Prawa Kanonicznego  
3) Wydział Nauk Humanistycznych
ul. dewajtis 5, 01-815 Warszawa
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-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych 
4)  Wydział Nauk Historycznych  

i Społecznych 
5) Wydział Nauk Pedagogicznych 
6) Wydział Prawa i Administracji  
7) Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Autobus: 114, 181, 303

P

Dogodny dojazd 

od M
etra M

łociny

autobusem
 nr 114

Sam
ogło

ska

W
óycickiego

Żubrowa

Pułkow
a

Balaton

A

A
114

114, 181, 
303

21

23

19

11
12

3

4

14

15 18

17

24

Metro
Słodowiec Metro 

Marymont

M
arym

oncka

Pułkowa

Wybrzeże Gdyńskie

W
ybrzeże G

dyńskie

Stefana Żeromskiego

Dewajtis

Juliusza Słowackiego

most g
enerała 

Grota Roweckiego

Aleja Arm
ii K

rajowej

UKSWBielany

A    103, 121, 181
 6, 17T

dojazd do UKSW

Biuro rekrutacji

 czynne pon-pt 9.00-15.00   
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 005
tel. 22 569 96 94, 22 569 68 32
 
www.rekrutacja.uksw.edu.pl 
rekrutacja@uksw.edu.pl
cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl

System Internetowej Rejestracji  
Kandydatów 
www.irk.uksw.edu.pl  
irk@uksw.edu.pl

Strona główna UKSW www.uksw.edu.pl


