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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Planowana oferta edukacyjna UKSW w roku akademickim 2018/2019:

Kierunki

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).
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Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (nowość)

84

Bezpieczeństwo wewnętrzne

koła naukowe

Biologia
Chemia
Człowiek w cyberprzestrzeni

wydziałów

38

kierunków studiów

13

uprawnień do nadawania
stopnia doktora

9

uprawnień do nadawania
stopnia doktora habilitowanego

10676

studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych

650
807

doktorantów

czasopism
naukowych

47

nowoczesnych
laboratoriów

studentów na studiach
podyplomowych

Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Europeistyka
Europejski rynek pracy (nowość)
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

753

pracowników
naukowych

415

pracowników
administracyjnych

Muzeologia
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska, specjalność:
Sustainability Studies
Pielęgniarstwo (Nursing) (nowość)
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
(International Relations) (nowość)
Teologia
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
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Kierunki oznaczone kolorem niebieskim – prowadzone w języku angielskim

11

19

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jak wygląda rejestracja? – krok po kroku
1.

Zarejestruj się na stronie www.irk.uksw.edu.pl
– załóż konto
– uzupełnij swoje dane osobowe
– wprowadź wyniki egzaminów maturalnych

2.

Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów

3.

Wnieś opłatę rekrutacyjną

4.

Studia stacjonarne
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)

Studia niestacjonarne
Złóż dokumenty
w terminie podanym przez
wydział

4a. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany/

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

5.

Otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia – od października będziesz
studentem UKSW
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Co jest potrzebne do obliczenia wyniku rekrutacyjnego?
Studia I stopnia i jednolite mgr
Dla znakomitej większości studiów stacjonarnych
I stopnia i jednolitych magisterskich wynik rekrutacyjny jest obliczany w oparciu o trzy przedmioty:
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 rekrutacyjnego mają zastosowanie w przypadku:
•

Informatyki, Matematyki, Fizyki, Chemii
(Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego),
gdzie pod uwagę są brane tylko dwa przedmioty – język obcy oraz matematyka 

•

Politologii, Europeistyki (Wydział Nauk Historycznych 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 podstawowych trzech przedmiotów jest jeszcze rozmowa kwalifikacyjna.

Studia II stopnia stacjonarne
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej ocen z toku studiów i/lub rozmowy
kwalifikacyjnej.
Studia niestacjonarne
W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział
(nie jest obliczany wynik rekrutacyjny), poza rekrutacją na studia I stopnia – Pedagogikę i Pedagogikę specjalną, gdzie obowiązują zasady kwalifikacji takie jak dla studiów stacjonarnych I stopnia.
Szczegółowe zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego można odnaleźć na naszej stronie: 
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
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„...ale o co chodzi...?” – Teatr Akademicki UKSW

Jakie przedmioty dodatkowe są potrzebne na poszczególnych
kierunkach (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie)?
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 (jednolite magisterskie)
– 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)
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WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM
• pielęgniarstwo (nursing)
studia w języku polskim i angielskim
• kierunek lekarski – zostanie uruchomiony
po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej
Komisji Akredytacyjnej
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH
• archeologia
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• ekonomia
• europeistyka
• historia
• historia sztuki
• ochrona dóbr kultury i środowiska
• politologia
• praca socjalna
• socjologia
• zarządzanie dziedzictwem kulturowym
– przedmiot do wyboru:
• politologia, europeistyka: historia,
WOS, geografia
• archeologia, archiwistyka i
zarządzanie dokumentacją,
historia, historia sztuki, praca
socjalna, socjologia, 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
•b
 ezpieczeństwo wewnętrzne:
historia, WOS, geografia,
informatyka
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
• filologia polska
• filologia – specjalność filologia klasyczna
• filologia – specjalność filologia włoska
• kulturoznawstwo
• muzeologia
–p
 rzedmiot 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 (jednolite magisterskie)
• stosunki międzynarodowe
– przedmiot do wyboru: historia, WOS,
geografia, matematyka
WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
• prawo kanoniczne (jednolite magisterskie)
– 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
• teologia (jednolite magisterskie)
– przedmiot do wyboru: geografia, historia,
WOS, matematyka, język łaciński i kultura
antyczna, filozofia
– rozmowa kwalifikacyjna.
Więcej informacji o rekrutacji:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych
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Akademiki

PandaTV.pl studencko-doktorancka telewizja internetowa

Najpopularniejsze kierunki i progi w rekrutacji 2017/2018

Jeśli jesteś spoza Warszawy, możesz ubiegać
się o miejsce w domu studenckim.
UKSW oferuje ok. 250 miejsc w akademikach zlokalizowanych na osiedlu akademickim „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Podstawą ubiegania się o miejsce
w akademiku jest sytuacja materialna. Opłaty
za akademiki wynoszą od 300 zł do 530 zł,

w zależności od rodzaju pokoju. Wymagane 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 podane powyżej obowiązują w roku akademickim 2017/2018. Na rok akademicki 2018/2019
zostaną ustalone w listopadzie br.

Liczba osób na miejsce (dane po 1. turze rekrutacji) – studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Psychologia
12,03
Człowiek w cyberprzestrzeni stacjonarne 9,95
Ekonomia
9,10
Pedagogika
8,56
Administracja
7,28
Prawo
6,64
Informatyka
6,34
Stosunki międzynarodowe
5,89
Filologia włoska (specjalność)
5,29
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
4,93
Filologia polska
4,51
Pedagogika specjalna
3,56
Dziennikarstwo ogólne
3,43
Kulturoznawstwo stacjonarne
3,33
Komunikacja medialno-kulturowa
3,04
Matematyka
3,03
Prawo kanoniczne specj. adm.-sądowa 3,00
Socjologia
2,97
Ochrona środowiska
2,92
Chemia
2,88

Inżynieria środowiska
2,82
Biologia
2,78
Europeistyka
2,38
Politologia
2,36
Historia sztuki
2,16
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,93
Filozofia
1,90
Archeologia
1,88
Ochrona dóbr kultury i środowiska
1,88
Filologia klasyczna (specjalność)
1,87
Historia
1,80
Praca socjalna
1,50
Muzeologia
1,45
Coaching i mediacje społeczne (specjalność)
stacjonarne jednolite magisterskie
1,33
Prawo kanoniczne specj. kanon.-cywilna 1,24
Fizyka
1,20
Religioznawstwo
1,20
Teologia ogólna (specjalność)
1,20
Nauki o rodzinie
1,13

Punktacja ostatniej osoby zakwalifikowanej w 1. turze rekrutacji wg limitu – studia stacjonarne I stopnia
i jednolite magisterskie

Prawo
Dziennikarstwo ogólne
Komunikacja medialno-kulturowa
Psychologia
Teologia ogólna (specjalność)
Filologia włoska (specjalność)
Filologia polska
Ekonomia
Stosunki międzynarodowe
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72,00
71,26
70,19
69,90
69,19
67,20
66,30
65,10
62,70

Administracja
Człowiek w cyberprzestrzeni
Informatyka
Kulturoznawstwo
Matematyka
Filologia klasyczna (specjalność)
Prawo kanoniczne specj. adm.-sądowa
Pedagogika
Filozofia

61,60
61,55
60,40
58,40
58,40
58,40
58,00
55,50
53,40

Ubezpieczenia zdrowotne
studentów i doktorantów
Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?
Do 26 roku życia – twoi rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie – jako członka rodziny.
Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty
ubezpieczeniem z innego tytułu – szkoła, szkoła 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 podlega 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 ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej
– do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 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.
Symulator jazdy
w Instytucie Psychologii
UKSW: składa się
z prawdziwego
samochodu
osobowego Opel Astra,
umieszczonego na
siłownikach
o 6 stopniach swobody.
Umożliwia generowanie
wibracji o częstotliwości
od 5 do 300 Hz oraz
odtwarzanie efektów
dźwiękowych, które
towarzyszą kierowcy
podczas rzeczywistej
jazdy
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Odkryj wartość nauki
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Zapomoga

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – możesz się o nie ubiegać, jeśli
uzyskałeś za rok studiów wysoką średnią
ocen lub posiadasz osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium
rektora dla najlepszych studentów możesz ubiegać się już jako student przyjęty 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 zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest
przyporządkowany kierunek studiów.
Stypendium maksymalnie wynosi 700 zł.

Stypendium Ministra – możesz je
dostać za wybitne osiągnięcia. Jest
przyznawane jednorazowo i wynosi
maksymalnie 15000 zł, jest wypłacane przez Dział Pomocy Materialnej dla Studentów po wcześniejszej
decyzji Ministra.

Zapomoga – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Wnioski o zapomogę możesz składać od
1 października do 30 września. Do wniosku o zapomogę musisz załączyć dokumenty potwierdzające, że znalazłeś się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych oraz odpowiednie zaświadczenia dotyczące zdarzenia
losowego, na podstawie którego wnioskujesz o zapomogę. Zapomogę możesz
otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku
akademickim. Może być przyznana
w maksymalnej wysokości do 3000 zł.

Stypendium
Rządu RP

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne – możesz się o nie
ubiegać, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane jest na
podstawie miesięcznego dochodu netto
przypadającego na jednego członka rodziny. Dochód nie może być wyższy niż
1051,70 zł na osobę. Wnioski o stypendium socjalne możesz składać od 5 września do 31 maja. Najniższe stypendium
wynosi 200 zł, a najwyższe 625 zł.
Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej,
a dojazd do Uniwersytetu z miejsca Twojego stałego zamieszkania wynosi więcej
niż 60 km możesz starać się o zwiększenie stypendium. To stała kwota 200 zł
do poszczególnych stawek stypendium
socjalnego.

Dla najlepszych studentów

Stypendia

Stypendium specjalne

Gala Belfra Roku

Stypendium
Ministra

Stypendia MNiSW
Z każdym rokiem zwiększa się liczba studentów
UKSW, którzy otrzymują stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Uczelnia szczególnie wspiera
działalność naukowo-badawczą naszych studentów i pomaga w wypełnianiu formalności
związanych ze składaniem wniosków do Ministerstwa.

Diamentowy
grant
Ta niezwykle prestiżowa nagroda dla studentów
i doktorantów to powód do dumy dla każdej
uczelni. Aktualnie na UKSW aż czterech studentów realizuje projekty badawcze właśnie z Diamentowego Grantu. Dołącz do tego grona!

Radio UKSW

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 realizacji projektów już w trakcie studiów.

Stypendium Rządu RP – obsługą
administracyjną stypendiów zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej (NAWA). Natomiast
Dział Pomocy Materialnej dla studentów na podstawie otrzymanych
informacji od NAWA przygotowuje
listy wypłat.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i dysponujesz orzeczeniem
właściwego organu potwierdzającym
ten fakt, możesz starać się o stypendium, które wynosi 600 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności, 400 zł
– przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 200 zł – przy lekkim stopniu
niepełnosprawności.
Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych
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E-Uczelnia

Koła naukowe

Aplikacja mobilna
Śledź najnowsze newsy, sprawdź harmonogram zajęć i mapę kampusów. Zobacz, co
dostałeś z kolokwium. Dzięki aplikacji iUKSW,
na bieżąco jesteś informowany o 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
SKANUJ, DRUKUJ I KOPIUJ

18 URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

Centralny Wydruk UKSW

CENTRALNY WYDRUK UKSW

MOBILNY DOSTĘP Z KAŻDEGO MIEJSCA

SKANUJ, DRUKUJ I KOPIUJ

CENTRALNY WYDRUK UKSW
SKANUJ, DRUKUJ I KOPIUJ

ODBIERAJ KIEDY CHCESZ I GDZIE CHCESZ

18 URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

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 odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywności energetycznej. 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 jest 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 szkoleniowych.

Drony wykorzystywane do fotogrametrii niskiego pułapu

artystyczną i masową oraz z nowymi mediami,
a zwłaszcza ze zjawiskami obecnymi w Internecie. Działalność Koła obejmuje także organizowanie festiwali naukowo-edukacyjnych,
takich jak zrealizowana w maju »#Netmisja«
czy zaplanowana na listopad »Uniwersytecka
Platforma Sztuki«.
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Więcej szczegółów: 
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Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych
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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 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na
iPad), a także na 5 smartfonach.
1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku
OneDrive.

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 poprzez praktykę. Studenci działający w tym kole zajmują 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

Laboratorium Doradztwa Zawodowego 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. Współpracuje z Ośrodkiem
Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego.
13

Samorząd
Samorząd Studentów UKSW tworzą wszyscy Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Działalność w organach Samorządu Studentów jest
wyzwaniem, gdzie każdy może wykazać się inwencją, zdobyć cenne doświadczenie, poprzez realizację swoich pasji. Dzięki tym możliwościom rodzi się
wiele pomysłów, czego wynikiem jest wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowych przygotowywanych
przez Samorząd Studentów UKSW:
1. Camp Zero – wyjazd integracyjny
Camp Zero - obóz integracyjny organizowany specjalnie 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 zaplanowanych wiele atrakcji: sesje warsztatowe i szkoleniowe,
kursy, wieczorne imprezy, otrzęsiny, turnieje sportowe, festiwal kolorów, grę z mapą, oraz nietypową
grę w mopeja, ogniska i karaoke.

Symulator jazdy w Instytucie Psychologii UKSW

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 nacisk kładzie na samokształcenie i popularyzatorstwo. Członkami Koła są studenci i doktoranci katechetyki.

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 wydarzeniach.

Koło Naukowe PUBLIC RELATIONS W SOCIAL
MEDIA Wydział Teologiczny
Skupia studentów i doktorantów interesujących się zagadnieniami dotyczącymi 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.

Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa Kanonicznego
Jest jedyną organizacją studencką w Polsce,
która udziela porad nie tylko w zakresie prawa państwowego, ale także – co świadczy
o jej wyjątkowości – z zakresu prawa kanonicznego. Podstawowymi celami Studenckiej
Poradni Prawnej są ochrona praw i wolności
obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie
pomocy osobom potrzebującym.
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Juwenalia UKSW

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. Gala Belfra Roku
Stroje wieczorowe, statuetki, czerwony dywan oraz
uroczysta atmosfera – to wszystko podczas wydarzenia, gdzie wręczane są nagrody wykładowcom
każdego wydziału. Laureatów wybierają wszyscy
studenci, wypełniając ankiety w USOS-ie.

2. Juwenalia UKSW
Juwenalia UKSW to jeszcze lepsza okazja do wspaniałej zabawy i pozytywnych emocji przy hitach polskiej sceny muzycznej. Co roku Juwenalia na Agrykoli są wydarzeniem wyjątkowym, przyciągającym
szerokie grono uczestników, fanów różnych gatunków muzycznych.

6. Kalendarz akademicki UKSW
Otwierając kalendarz znaleźć w nim można harmonogram roku akademickiego, plan najważniejszych wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie, ulubione
sudoku, kilka ciekawostek o Naszej Uczelni i studiowaniu oraz niezbędne informacje związane ze studiowaniem. Kalendarz jest całkowicie bezpłatny.

3. Forum Kół Naukowych
Wydarzenie skierowane specjalnie do osób, które
już działają w kole lub dopiero chcą rozpocząć taką
przygodę. Podczas Forum można dowiedzieć się
m.in. jak pozyskiwać środki na rozwój oraz zorganizować konferencję naukową.

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.

Camp zero – wyjazd integracyjny

15

ko
w
a

Dojazd do UKSW

elany

W
yb

is

jt
wa
De

rze

UKSW

że
G

dy

ńs

kie

rym
Ma

A 103, 121, 181
T 6, 17

Żeroms
k

ii

a
ej

iego

Al

liu

sza

Metro
Sło Marymont
wa
ck
ieg
o

go

e
ki

cic
óy

W

15
21

3

łk
Pu

114
A

d
az y
oj cin 4
y d ło 11
dn a M nr
go etr em
Do M bus
od to a
au ow

14
4

kie

Ju

Metro
Słodowiec

m
Ar

aj
Kr

yńs
e Gd
rzeż
Wyb

ej
ow

cka
on

Stefana

ła
era go
en ckie
g
st we
mo a Ro
t
o
Gr

18

17
12
11

Żu

P

24
19

on
lat

23

A

114, 181,
303

Ba

br
ow
a

a
sk

ło

og

m

Sa

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
8) Wydział Medyczny. Collegium Medicum
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Autobus: 114, 181, 303

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