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

Administracja

Archeologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Chemia

Człowiek w cyberprzestrzeni

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Europeistyka

Filologia klasyczna

Filologia polska

Filologia włoska

Filozofia

Fizyka

Historia

Historia cywilizacji śródziemnomorskiej

Historia sztuki

Informatyka

Inżynieria środowiska

Kulturoznawstwo

Matematyka

Muzeologia

Nauki o rodzinie

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona środowiska

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

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

14850 studentów 
stacjonarnych i niestacjonarnych

800 doktorantów

775 studentów na studiach 
podyplomowych

70 kół naukowych

19 czasopism 
naukowych

45 nowoczesnych 
laboratoriów 

733 pracowników 
naukowych

393 pracowników
administracyjnych



Harmonogram rekrutacji – terminy

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2015/2016
Liczba osób na miejsce w rekrutacji 2015/2016 (dane po 1. turze rekrutacji)  
– studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:

Studia stacjonarne I stopnia, II stopnia  
i jednolite magisterskie:

Rozpoczęcie rejestracji 
w IRK oraz pierwszy 
dzień na wniesienie 
opłaty rekrutacyjnej

1 czerwca 2016 r. 
(środa) 
od 12:00

Ostatni dzień:  
- rejestracji w IRK 
- wnoszenia opłat 
rekrutacyjnych

10 lipca 2016 r. 
(niedziela) 
do końca dnia

Ogłoszenie wyników 
rekrutacji

15 lipca 2016 r. 
(piątek)  
14:00

Przyjmowanie 
dokumentów od 
kandydatów na studia 
– I tura

18, 19, 20 lipca  
2016 r. (poniedziałek, 
wtorek, środa)

Studia niestacjonarne:
1)  Rejestracja na studia niestacjonarne  

(I stopnia, II stopnia i jednolite  
magisterskie) odbywa się w systemie  
IRK od 1 czerwca 2016 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). 

Cały harmonogram rekrutacji dostępny na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Psychologia  8,72
Ekonomia  7,52

Filologia włoska  6,53
Bezpieczeństwo wewnętrzne  4,64

Prawo  4,64
Komunikacja medialno-kulturowa 3,23

Pedagogika  3,18
Chemia  3,03

Filologia polska  3,03
Administracja  2,97

Informatyka  2,96

Dziennikarstwo ogólne  2,59
Biologia  2,52

Stosunki międzynarodowe  2,24
Archeologia  2,24

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym  2,08
Pedagogika specjalna  2,04

Historia  2,00
Inżynieria środowiska  1,61

Matematyka  1,61
Kulturoznawstwo  1,56

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.

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


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 175 zł, a najwyższe 625 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 150 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 600 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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Własny fundusz stypendialny 
– przeznaczony jest na projekty 
naukowo-badawcze, rozwojowe, 
szkoleniowe w ramach projektu 
„Santander Universidades Mobility 
Fund”. W 2016 r. przeznaczono na 
ten cel ok. 140 000 zł.W
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Jeśli jesteś spoza Warszawy, możesz ubiegać 
się o miejsce w akademiku.
UKSW oferuje ok. 250 miejsc w domach stu-
denckich zlokalizowanych na osiedlu aka-
demickim „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego 
w Warszawie. Podstawą ubiegania się o miej-

sce w akademiku jest sytuacja materialna. 
Opłaty za akademiki wynoszą od 290 zł do 
520 zł, w zależności od rodzaju pokoju. Wy-
magane dokumenty, które musisz złożyć do 
Działu Pomocy Materialnej dla Studentów 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 2015/2016. Na rok akademicki 
2016/2017 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/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
http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/studia/391-stypendia-dla-najlepszych
http://www.dpm.uksw.edu.pl/


Studia na UKSW...

Nie tylko dla humanistów
UKSW kształci studentów na 37 kierunkach 
studiów, w tym naukach ścisłych i przyrodni-
czych. Mamy 45 laboratoriów, z których korzy-
sta 1,5 tys. studentów: chemii, fizyki, biologii, 
ochrony środowiska, inżynierii środowiska, 
informatyki, matematyki i ekonomii. Oprócz 
laboratoriów działają pracownie: fizyczna, 
fizyki współczesnej i jądrowej, inżynierii, che-
mii organicznej, RTG, biologii behawioralnej 
i ewolucji. 

Kontakt ze światem
Nasz Uniwersytet uczestniczy w programach 
mobilności studenckiej, umożliwiając studen-
tom kształcenie w krajach Unii Europejskiej 
dzięki udziałowi w programie Erasmus+. Stu-
denci mają również możliwość wyjazdu na sty-
pendia krajowe do 19 zrzeszonych uniwersyte-
tów krajowych na jeden lub dwa semestry, aby 
poszerzyć swoje zainteresowania naukowe po-
przez udział w projekcie MOST, czyli Programie 
Mobilności Studentów i Doktorantów.

Cenimy indywidualistów
W ramach programu uczenia się przez całe życie 
(LLLP) nasz Uniwersytet umożliwia podjęcie 
studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych, które kandydat nabył 
w procesie uczenia się pozaformalnego poprzez 
kursy i szkolenia oraz nieformalnego poprzez 
praktykę – doświadczenie zawodowe, a szerzej 
– życiowe.

jesteśmy innowacyjni  
i ambitni
W marcu br. otworzyliśmy Centrum Anato-
mii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. 
Jana Pawła II, które będzie współpracować 

z najlepszymi klinikami w USA w dziedzinie 
badań nad mózgiem. Na potrzeby symulacji 
chirurgicznych w Centrum powstawać będą 
wirtualne modele ciała ludzkiego. Ten projekt 
to początek Centrum Neurotechnologicznego 
i Technopolish, wokół którego powstanie Pol-
ska Dolina Krzemowa. 

Nauka to nie wszystko
Nasz patron nas nie ogranicza, lecz motywuje. 
Przypomina o najważniejszych wartościach. 
Dlatego chcemy przekształcić kampus na 
Wóycickiego w nowoczesne miasteczko uni-
wersyteckie, gdzie powstaną miejsca pracy 
dla studentów, akademiki, obiekty sportowe, 
a nawet przedszkole, które przyjmie pierwsze 
maluchy już od września. 

U nas dużo się... kręci
Na naszym uniwersytecie studenci lubią 
kręcić. Wywiady, reportaże, relacje – to 
wszystko zobaczycie w studenckiej telewizji 
internetowej PaNdatV. Na profesjonalnym 
sprzęcie adepci dziennikarstwa zdobywają 
pierwsze doświadczenie pracy przed i za ka-
merą. Zobaczcie efekty na youtube’ie. 

Radio UKSW  
i radio „Sed contra”
Wykłady to nie jedyne miejsce prowa-
dzenia naukowych dyskusji. Na UKSW 
ważne pytania padają w nieoczekiwanych  
miejscach, na przykład w internetowym ra-
diu „Sed contra”, tworzonym przez studen-
tów i doktorantów Instytutu Filozofii. A już 
w maju nadawać zacznie ogólnouczelniane 
radio UKSW. 

Galeria 
Przedsiębiorczych Kobiet
Dwa razy do roku w kampusie uniwersy-
teckim odbywa się kiermasz rękodzieła 
artystycznego z udziałem uzdolnionych ar-
tystycznie studentek i absolwentek UKSW. 
To doskonała okazja nie tylko do nabycia 
ręcznie zrobionej biżuterii, ozdób, deko-
racji, ale także do wymiany doświadczeń 
i twórczych inspiracji.

Znajdź nas na iUKSW 
Każdy student UKSW ma dostęp do w pełni 
zintegrowanej z systemem USOS aplikacji, 
dzięki której wie, gdzie i kiedy ma zajęcia, 
zna najnowsze uczelniane newsy i wie, co 
dostał z kolokwium. Taaka aplikacja tylko 
u nas.

Studia na UKSW...

http://pandatv.pl/
http://radio.filozoficzne.pl/
http://uksw.edu.pl/pl/studenci/aktualnosci-przeglad-top/151-aplikacja-mobilna-iuksw


Koło Naukowe ZIeLoNe WILKI Wydział Biologii 
i Nauk o Środowisku
Zajmuje się szeroko pojętym tematem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) oraz efektywności energetycz-
nej. Zrzesza studentów Inżynierii Środowiska, którzy 
z pasją i zaangażowaniem stale pogłębiają swoją 
wiedzę w zakresie energetyki niekonwencjonalnej.

Koło Naukowe Sozologów UKSW Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej
Celem to propagowanie szeroko pojętej wiedzy kyno-
logicznej i etyki hodowlanej. W ramach sekcji aranżo-
wane są spotkania z ekspertami w zakresie hodowli, 
chowu i użytkowości psów domowych. Sekcja organi-
zuje także wystawy psów rasowych i wizyty w ośrod-
kach szkoleniowych.

Koło Naukowe Informatyków FRaKtaL Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Adresowane jest do osób zainteresowanych nowymi 
technologiami i wdrażaniem ich w życie. Umożliwia 
zdobycie doświadczenia i pogłębienie wiedzy po-
przez praktykę. Studenci działający w tym kole zaj-
mują się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu 
robotyki, metaheurystyki 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 me-
diami, a zwłaszcza ze zjawiskami 
obecnymi w Internecie. Działal-
ność Koła obejmuje także organi-
zowanie festiwali naukowo-eduka-
cyjnych, takich jak zrealizowana 
w maju »#Netmisja« czy zapla-
nowana na listopad »Uniwer-
sytecka Platforma Sztuki«.

Laboratorium doradztwa Za-
wodowego UKSW Wydział Nauk 
Pedagogicznych
Laboratorium powstało na początku 
2010 r. Zrzesza osoby, które interesują się 
doradztwem zawodowym i personalnym, edukacją 
ustawiczną, coachingiem, rozwojem osobistym.

Koło Naukowe Prawa administracyjnego UKSW 
Wydział Prawa i administracji
Celem działalności KNPA jest pogłębianie i rozwijanie 
wiedzy z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi 
badania, organizuje konferencje, seminaria i odczyty. 

Koła naukowe Samorząd
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.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Nowymi Me-
todami Dydaktyki Prawa Publicznego. 

Koło Naukowe Katechetyków Wydział teologiczny
Jedno z najstarszych kół naukowych na naszej uczel-
ni, działa już od 1968 r. Za cel stawia sobie rozbu-
dzanie zainteresowania pracą naukową, badawczą 
i twórczą, przy czym szczególny nacisk kładzie na sa-
mokształcenie i popularyzatorstwo. Członkami Koła 
są studenci i doktoranci katechetyki.

Koło Naukowe PUBLIC ReLatIoNS W SoCIaL MedIa 
Wydział teologiczny 
Skupia wokół siebie studentów i doktorantów inte-
resujących się zagadnieniami dotyczącymi PR i mar-
ketingu oraz Internetu i mediów społecznościowych.  
Celem Koła jest edukacja w zakresie zarządzania wi-
zerunkiem w sieci – łączy przy tym aspekty naukowe 
z działaniami praktycznymi. 

Koło Naukowe Studentów Socjologii UKSW Wydział 
Nauk Historycznych i Społecznych
Organizuje konferencje naukowe i kon-

kursy fotografii socjologicznej 
oraz przygotowuje spotkania 

z interesującymi ludźmi. 
Prowadzi na Facebooku 

znaną stronę SPOŁECZ-
NIAK, gdzie zamieszcza-

ne są ciekawostki społeczne 
i informacje o ważnych dla 

socjologów wydarzeniach. 

Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa Kanonicznego
Jest jedyną organizacją studenc-

ką w Polsce, która udziela porad 
nie tylko w zakresie prawa państwowego, ale także 
–  co świadczy o jej wyjątkowości –  z zakresu pra-
wa kanonicznego. Podstawowymi celami Studenc-
kiej Poradni Prawnej są ochrona praw i wolności 
obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa 
i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaan-
gażowania prawników w niesienie pomocy osobom 
potrzebującym.

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

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

Autobus: 103, 121, 181
Tramwaj: 6, 17

Kampus przy ul. Wóycickiego (Młociny)
1) Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 
2)  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
3)  Wydział Matematyczno- 

-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
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dojazd do UKSW

Biuro Rekrutacji

Biuro Rekrutacji UKSW 
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


