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Szanowni Studenci, Doktoranci, Pracownicy i Przyjaciele
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej!
W sierpniu 2014 roku minęło 60 lat istnienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, który
od początku istnienia Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) był jej integralną częścią. 60 lat to
tyle, ile zwykle ma do dyspozycji człowiek, aby jako dorosła i w pełni świadoma osoba
rozwinąć swoje umiejętności, nabrać życiowego i zawodowego doświadczenia oraz
zrealizować cele, które postawił sobie w młodości. Jednak w skali historii
społeczności akademickiej jest to zaledwie początkowy etap jej kształtowania się i
rozwoju, niejako „wchodzenie w dorosłość”.
Nasz Wydział, podobnie jak cały Uniwersytet, doświadczył w ostatnim okresie wielu pozytywnych zmian,
wynikających zarówno z przemian szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, jak i z nowych wyzwań
społeczno-kulturowych stojących przed społecznością akademicką. Zaowocowały one wymiernym
rozwojem naszej kadry naukowo-dydaktycznej, rozszerzeniem i unowocześnieniem zaplecza naukowobadawczego, podwyższeniem jakości dorobku naukowego. O tym, że wspomniane zmiany zostały
docenione, świadczy pozytywna ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznana po
wizytacji w roku 2012 oraz uzyskanie po raz kolejny kategorii A w parametryzacji jednostek naukowych w
roku 2013, a także liczne nagrody, członkostwa i inne sukcesy naukowe i dydaktyczne pracowników,
doktorantów i studentów WFCh. Pragnę w związku z tym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy poprzez
swoje codzienne zaangażowanie oraz ofiarną pracę przyczyniają się do stałego wzrostu jakości kształcenia
i badań naukowych realizowanych na naszym Wydziale. Wyrażam także głęboką nadzieję, że kolejne lata
działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, zgodnie z jego misją i strategią
rozwoju, okażą się jeszcze bardziej owocne, a dalsze osiągnięcia i sukcesy członków naszej społeczności
staną się dla wszystkich Państwa źródłem satysfakcji i autentycznego poczucia wartości podejmowanych
wysiłków.
Szanowni Państwo! Współczesny rozwój narzędzi komunikowania się i form przekazywania informacji
sprawił, że coraz większa liczba danych i wiadomości pozostaje rozproszona i przeoczona z powodu ich
nadmiaru lub wielości źródeł, z których pochodzą. Jednocześnie wzrasta potrzeba znajdowania i
przekazywania informacji sprawdzonej, rzetelnej oraz czytelnej. Także w ramach działalności wspólnoty
akademickiej, jaką jest nasz Uniwersytet oraz nasz Wydział, rodzi się potrzeba stworzenia takiego źródła
informacji na temat naszej społeczności, która będzie mogła stanowić jej rozpoznawalną wizytówkę oraz
być elementem promocji realizowanych przez nas działań i ich rezultatów. Takiemu celowi ma służyć
„Newsletter WFCh”, który, ukazując się na zakończenie każdego semestru roku akademickiego, będzie
źródłem najważniejszych informacji o bieżącej działalności naszego Wydziału. Zachęcam wszystkich
Państwa do włączenia się w jego redagowanie poprzez przekazywanie informacji o Państwa aktywności
dydaktyczno-naukowej i osiągnięciach naukowo-badawczych. We współczesnym świecie wielość
podejmowanych przez ludzi nauki prac i ich rezultatów powoduje, że aby mogły one zostać dostrzeżone i
poznane przez większą rzeszę odbiorców, potrzeba dzielenia się nimi w sposób przystępny i atrakcyjny.
Mam nadzieję, że „Newsletter WFCh”, jako jeden z elementów promocji naszego Wydziału, spełni to
zadanie i stanie się użytecznym narzędziem informacyjnym, skutecznie promującym naszą Społeczność.
Prof. dr hab. Anna Latawiec, dziekan WFCh
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– Radio?! – A czemu by nie?

www.radio.filozoficzne.pl
„Sed Contra” to internetowe radio filozoficzne. Tak
się określamy i rozumiemy, chociaż nie mamy
ambicji tworzenia radia w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Nie nadajemy całodobowego programu,
wiadomości oraz prognozy pogody. Naszą ambicją
jest systematyczne przedstawianie słuchaczom
kolejnych audycji, których cechą charakterystyczną
będą filozoficzne powiązania ich twórców – w
większości studentów i doktorantów Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach którego
radio działa i rozwija się.
Nie oznacza to, że wszystko, o czym będziemy
traktować, ma mieć stricte filozoficzny charakter.
Zarazem nie ukrywamy, że tematyka filozoficzna i
około-filozoficzna stanowi punkt odniesienia naszych
działań, zaś sama filozofia – środowisko antenowych
dociekań.
Szczególną postacią naszego radia jest Profesor
Robert Piłat, którego fascynacja falami eteru dała
impuls do powstania niniejszej inicjatywy. Wyrobiony
latami doświadczeń radiowych głos Pana Profesora
przydaje redakcyjnym dyskusjom barwy i ciepła,
studząc zarazem dyskursywne emocje, skądinąd
nieodzowne, skoro filozoficzny charakter audycji
obliguje je do dialogiczności permanentnej.

Pomysł powstania radia filozoficznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej pojawił się na
początku 2014 roku ze strony prof. Roberta Piłata, zapewne w związku z jego częstą
obecnością na antenie radiowej „Dwójki”. Pomysł był, ale realizacja wiązała się z konkretnymi
wyzwaniami. Najtrudniejszą kwestią było oczywiście zdobycie profesjonalnego sprzętu do
nagrywania, stąd w pierwszym roku wykorzystywana była pracownia radiowo-telewizyjna
Wydziału Teologicznego. Pracownia ta również była jeszcze w trakcie kompletowania
wyposażenia (brakowała niektórych urządzeń), co więcej, nasze spotkania musiały
dostosowywać się do grafiku teologów (więc robiło się coraz „ciaśniej”). Dlatego trzeba było
poszukać innego sposobu funkcjonowania radia. Z pomocą przyszedł prorektor ds. studenckich
i kształcenia, ks. prof. Maciej Bała, który w ramach funduszu na inicjatywy studenckie
wygospodarował środki na zakup potrzebnego sprzętu. Miejsce do przygotowywania nagrań
audycji udało się znaleźć dzięki prof. Arturowi Andrzejukowi, który udostępnił nam bibliotekę im.
prof. Wiktora Wąsika w budynku Instytutu Filozofii.
Sprzęt to jedno, ale jego sprawna obsługa wcale nie była prosta. Udało się jednak zatrudnić
fachowca, Kazika Nitkiewicza, reżysera dźwięku, który zgodził się nas przeszkolić. Podobnie
było z przygotowaniem motywu przewodniego radia – tu także udało się uzyskać profesjonalne
wsparcie w jego przygotowaniu dzięki Piotrowi Kaznowskiemu.
Nadszedł czas na audycje. Początki nie były łatwe, bo z jednej strony organizowaliśmy
dyskusje w zespole redakcyjnym (tak np. powstała audycja o opiece nad osobami starszymi), a
z drugiej strony zapraszaliśmy gości z zewnątrz. Niekiedy audycja była po prostu pomysłem
autorskim jednego z członków redakcji. Sporo czasu poświęcaliśmy na przesłuchiwanie i
omawianie nagranego materiału, a w tej pracy uwagi i komentarze prof. R. Piłata były i nadal są
dla nas bezcenne. Skład zespołu po pierwszych semestrach działalności trochę się zmniejszył,
dlatego pomysł, aby radio filozoficzne odbywało spotkania także jako zajęcia dla studentów
filozofii, był strzałem w przysłowiową „10-tkę”. Trzeba też było pomyśleć nad nazwą radia.
Dyskusja na ten temat była niezwykle burzliwa, ale ostatecznie wybrana została nazwa „Sed
contra”, zaczerpnięta z prac św. Tomasz z Akwinu.
Choć radio internetowe jest narzędziem nowoczesnym, to jednak argumentacja filozoficzna,
którą chcemy się posługiwać w naszych audycjach, ma być raczej klasyczna – liczyć się ma
przede wszystkim racjonalność argumentacji. Mamy nadzieję, że tak jest. W bieżącym roku
akademickim powstała strona internetowa radia filozoficznego, na której zaczęliśmy publikować
efekty naszych spotkań. Dostępnych jest już prawie dziesięć audycji poświęconych różnej
tematyce. Jest wśród nich cykl audycji na temat filozofii, o tym, w jaki sposób postrzegają ją
osoby zajmujące się nią w życiu zawodowym, a jak postronni obserwatorzy. Nagraliśmy też
kilka odcinków filozoficznego przeglądu prasy. Omawiamy w nim artykuły z codziennych gazet,
które nas zainteresowały i sprowokowały do postawienia pytań natury filozoficznej. W naszych
najbliższych planach jest m.in. audycja o koszykówce i muzyce, a to wszystko oczywiście w
kontekście konkretnych problemów filozoficznych.
Nasze internetowe radio, w porównaniu z innymi tego rodzaju przedsięwzięciami, jest skromne,
ale – sed contra – najważniejsze, że jest filozoficzne.
Mgr Joanna Skurzak

SKŁAD REDAKCYJNY:
opiekun radia: prof. dr hab. Robert Piłat
Martyna Neumann
Joanna Skurzak
Jakub Kiersikowski
Piotr Kołodziejczyk
Olgierd Ławrynowicz
Andrzej Mecherzyński-Wiktor
Marcin Piechota

Spotkania radiowe, które rozpoczęliśmy w 2014 roku miały dwa
cele: po pierwsze, wprowadzenie do programu wykształcenia
filozoficznego na WFCh UKSW ćwiczeń w świadomym
posługiwaniu się mową, korzystaniu z mikrofonu, prowadzeniu
publicznych dyskusji i montowaniu materiałów dźwiękowych;
po drugie, uruchomienie radiostacji filozoficznej propagującej
wnikliwe, krytyczne myślenie i wrażliwość na filozoficzne
problemy. Zastanawiając się nad nazwą dla naszego radia,
zdecydowaliśmy się na znane wszystkim studentom filozofii
słowa „sed contra”, podkreślające dialogiczną naturę filozofii i
jej misję krytyczną w kulturze
Prof. dr hab. Robert Piłat

Nasze dotychczasowe audycje:

Rola filozofii
Msza trydencka
Zasada opieki
Dlaczego jest zło i cierpienie?
Prasówki z bieżących tygodni

Uczestnictwo w warsztatach radia filozoficznego „Sed
Contra” umożliwiło mi nie tylko zapoznanie się z procesem
przygotowania audycji radiowych, ale również poszerzyło
moje wiadomości dotyczące zagadnień filozoficznych.
Przygotowanie filozoficznego przeglądu prasy nauczyło
mnie jak, czytając artykuły w dziennikach, zwracać uwagę
na problemy natury filozoficznej. Nagrywanie audycji
uważam za świetny trening artykułowania myśli, kontroli
głosu oraz prowadzenia rozmowy. Warsztaty radiowe
poleciłbym każdemu, kto chciałby poprawić swoje
umiejętności komunikacyjne.
Marcin Piechota
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Nowe laboratoria WFCh
w ramach Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

W minionym roku nasz Wydział wzbogacił się o kilkanaście nowych laboratoriów
badawczych i dydaktycznych z zakresu psychologii oraz nauk przyrodniczych:
Centralne Laboratorium Psychologiczne oraz Laboratoria Instytutu Ekologii i
Bioetyki.
Utworzenie i uruchomienie laboratoriów stało się możliwe dzięki realizacji programu
"Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem
zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu
infrastruktury badawczo-rozwojowej".
W ramach Centralnego Laboratorium Psychologicznego działają następujące
pracownie:








Pracownia Psychologii Transportu
Pracownia Psychodiagnostyki
Pracownia Psychologii Eksperymentalnej
Pracownia Badań Wariograficznych
Pracownia Badań Online
Pracownia Metodologii Badań i Analizy Danych
Pracownia Psychofizjologii

Z kolei zespół laboratoriów IEiB
stanowią:









Laboratorium Antropologii Pradziejowej
Laboratorium Ekologii Gleby
Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne
Laboratorium Ekologii Behawioralnej i
Ewolucyjnej
Laboratorium Toksykologii i Technologii
Środowiskowych
Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód
Laboratorium Mikrobiologii
Laboratorium Zoologii

Funkcjonuje także Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego, której zadaniem jest monitorowanie zagrożeń
środowiskowych i zdrowotnych dla ludności z terenu Mazowsza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Działalność obu zespołów laboratoriów znacząco przyczyni się do wzmocnienia potencjału
dydaktycznego i naukowego WFCh, a także umożliwi podejmowanie wielorakiej współpracy
naukowo-badawczej z innymi instytucjami i ośrodkami naukowymi.
Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką poszczególnych laboratoriów oraz profilami
prowadzonych w nich badań na poświęconych im stronach internetowych.
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Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński (IEiB) został uhonorowany Medalem
im. Prof. Kazimierza Demela za rok 2015 przyznawanym przez Morski
Instytut Rybacki. Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest
wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia
naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o
morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. Jest to najwyższe
wyróżnienie, jakie biolog morza może otrzymać w Polsce.
Dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT, (IEiB) otrzymał nominację do
Panelu Ekspertów i został wybrany jako członek tego Panelu w światowej
organizacji International Renewable Energy Agency (IRENA). Członkami
zwyczajnymi tej organizacji jest 145 państw (w tym Polska) i 30 państw jako
członków stowarzyszonych. Panel ekspertów składa się z 16 członkówekspertów, wybieranych z całego świata, akceptowanych przez wszystkie
kraje członkowskie i ma za zadanie oceniać kluczowe projekty w zakresie
RE zgłaszane przez kraje członkowskie oraz opracowywać realne wizje
rozwoju wykorzystywania energii z OZE dla całego świata.
Dr Dariusz Bukaciński (IEiB) został powołany przez Ministra Środowiska
na członka Rady Leśnictwa. Celem funkcjonowania Rady jest silniejsze
zaangażowanie podmiotów związanych z leśnictwem w kreowanie polityki
państwa w tym zakresie w celu pełniejszej realizacji idei zrównoważonego
leśnictwa, promowanego zarówno przez Unię Europejską, jak i organizacje
międzynarodowe.
Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, (IP) został wybrany do grona członków
Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.
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W dniu 3 sierpnia 2015 roku prof. dr hab. Anna
Lemańska (IF) otrzymała nominację profesorską
z rąk Prezydenta RP.
Spośród młodych naukowców z WFCh do
Programu TransFormation.doc realizowanego w
ramach projektu systemowego Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu
zarządzania badaniami naukowymi i ich
wynikami” zakwalifikowały się: dr Dominika
Dzwonkowska (IEiB) i mgr Ilona Skoczeń (IP).
W ramach programu sfinansowane zostaną kursy
szkoleniowe dla 500 młodych naukowców w
czołowych ośrodkach akademickich na świecie.
(Więcej zob. na s. 11).

Dr Sabina Zalewska (IF) została członkiem
Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji w
ramach programu Ministerstwa Edukacji "Uczeń
– Rodzic – Nauczyciel. Dobra zmiana".
Siedmioro studentów WFCh na kierunku
psychologia otrzymało stypendia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i
doktorantów. Nagrodzeni zostali:

Dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) został wybrany na przewodniczącego
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA).

Kamil Niziołek
Michał Obidziński
Martyna Karolina Terebus
Katarzyna Anna Włodarska
Patrycja Wyszyńska
Joanna Zawadzka
Emilia Zyskowska

Dr Leszek Karski (IEiB) uczestniczył w pracach negocjacyjnych polskiej
delegacji na Konferencji Klimatycznej – COP 21 w Paryżu. Jego zadaniem
było wsparcie konsultacyjne w zakresie prawa klimatycznego.

Jednocześnie studenci kierunku psychologia w IP
WFCh znaleźli się na drugim miejscu pod
względem liczby przyznanych stypendiów.

Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW, (IF) został wybrany do grona
członków Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk na
kadencję 2015-2018.

Projekt badawczy dr Moniki Mynarskiej (IP) „Ocena wartości i kosztów
dzieci z perspektywy cyklu życia” został zakwalifikowany do finansowania w
ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.
Projekt badawczy mgr Małgorzaty Najderskiej (doktorantki IP) „Mocne
strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na
zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach” został
zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.
Dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) otrzymał Nagrodę III-go stopnia Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. Marka
Krawczyka, za pracę z zakresu endodoncji: „Identyfikacja wczesnych zmian
próchnicowych oraz etio-patogenety kamieni miazgowych”.
Dr Marek Nieznański (IP) uchwałą Rady WFCh z dnia 7 stycznia 2016 roku
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w
zakresie psychologii.
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Na zaproszenie Instytutu Ekologii i Bioetyki gościliśmy jako profesorów wizytujących prof. Joshtroma
Isaaca Kureethadama z Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego w Rzymie oraz prof. Davida Gunkela
z Department of Communication, Northern Illinois University w USA.
Nasi Goście poprowadzili zajęcia dla studentów i doktorantów WFCh:
 J. Kureethadam: (1) Towards a Holistic Understanding of Ecological Crisis. Incorporating the
Physical, Moral, and Spiritual Dimensions of the Problem; (2) Modernity and the Philosophical
Roots of the Ecological Crisis. Descartes and the Creation of the Modern Weltbid
 D. Gunkel: (1) Environmental Ethics; (2) AI. Robots and Ethics

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 pragniemy zaproponować studentom
z zagranicy i z Polski studia filozoficzne drugiego stopnia (magisterskie)
realizowane w całości w języku angielskim w ramach profilu:

PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE
Pragniemy tą tematyką zainteresować studentów zagranicznych i krajowych,
którzy chcieliby odbyć swoje studia magisterskie na naszym Wydziale i są
zainteresowani poznaniem dziedzictwa i dorobku filozoficzno-kulturowego
obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Studia umożliwiają dokładne zapoznanie
się z doświadczeniami i myślą ludzi tego regionu oraz uzyskanie wiedzy,
umiejętności i kompetencji związanych tematycznie z filozofią i kulturą Europy
Środkowo-Wschodniej.
Wyjątkowym rysem studiów będzie ukazywanie roli procesów, które przez wiele
stuleci kształtowały tożsamość i kulturę Europy Środkowo-Wschodniej. Osobami
prowadzącymi zajęcia będą filozofowie i inni naukowcy reprezentujący kraje
Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. z Polski, Słowacji, Chorwacji, Czech,
Węgier, Słowenii. W czasie studiów planowane są wizyty w różnych ośrodkach
kultury (muzea, wystawy, zabytki kultury itp.) znajdujących się na terenie
Warszawy i okolic. Zajęcia realizowane będą częściowo na miejscu, a częściowo
przez e-learning.

ulotka informacyjna studiów do pobrania

– EXPERIENCE AND THOUGHT

Szczegółowe informacje:
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Prezentujemy najnowsze publikacje książkowe autorstwa pracowników WFCh:
 Biofuels - Status and Perspective, red. K. Biernat, Wydawnictwo INTECH, Warszawa 2015
 Sabina Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich,
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 Jan Terelak, Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo
UKSW, Warszawa 2015
 Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, O normatywności w etyce, WAM Ignatianum, Kraków 2015
 Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski,
Justyna Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt, Wydawnictwo UKSW, Warszawa
2015
 Dawid Lipski, Opera philosophorum medii aevi, t. 15: Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o
jedność formy substancjalnej w człowieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 Karolina Rozmarynowska, Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie,
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015
 Gödel’s Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, red. K. Świętorzecka,
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016

W najnowszej punktacji czasopism naukowych, ogłoszonej w grudniu 2015 roku,
czasopisma WFCh uzyskały następującą punktację:

STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE - 11 pkt.
STUDIA PSYCHOLOGICA - 8 pkt.
STUDIA ECOLOGIAE ET BIOETICAE - 11 pkt.
Polecamy strony naszych czasopism:
www.spch.uksw.edu.pl
www.studia.psychologica.uksw.edu.pl
www.seib.uksw.edu.pl
i zapraszamy do publikowania w nich swoich prac.
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Z początkiem roku kalendarzowego 2016 uruchomiony został elektroniczny MONITOR WFCh, w którym będą umieszczane
akty prawne wydawane na naszym Wydziale. Umożliwi to łatwy dostęp do dokumentów wydziałowych wraz z możliwością ich
wyszukiwania. Strona dostępu do Monitora WFCh: https://monitor.uksw.edu.pl/wfch/

To już 10 lat…
Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW jest organizacją zrzeszającą grono studentów, którzy
oprócz wiedzy uzyskanej podczas normalnych zajęć chcą zdobyć w czasie studiów szersze
doświadczenie i mieć możliwość odkrywania oraz rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności, a
także praktyki w różnych aspektach życia i w perspektywie przyszłej kariery zawodowej. W celu
usprawnienia działalności Koło podzielone jest na ukierunkowane sekcje: Osobistego Rozwoju,
Seksuologiczną, Psychologii Egzystencjalnej, Psychologii Ewolucyjnej „Darwin”, Sądową i Penitencjarną
„Omerta”, Psychologii Sportu, Doktorancką. Członkowie KNSP organizują szkolenia, warsztaty,
prowadzą badania naukowe, a wynikami i wnioskami dzielą się, występując na konferencjach, tworząc
teksty naukowe, eksperymentując. Organizowane spotkania mają na celu poszerzanie wiedzy wśród
studentów psychologii, którzy nie wybrali jeszcze swojego kierunku rozwoju, a także wśród studentów
innych kierunków. Na organizowane spotkania i wydarzenia zapraszani są specjaliści, którzy dzielą się z
uczestnikami swoim doświadczeniem w pracy z zakresu psychologii
Do podstawowych działań KNSP można zaliczyć przygotowanie „otrzęsin” dla I roku psychologii. Jest to
jedno z pierwszych wydarzeń rozpoczynających każdy rok akademicki. Członkom Koła zależy, aby
studenci psychologii mogli się poznać i zintegrować. Dzięki temu łatwiej przełamują swoją nieśmiałość i
dołączają do wybranych sekcji KNSP, przyczyniając się do ich rozwoju. Z kolei, gdy zbliża się okres
świąteczny, studenci przygotowują prezenty dla potrzebujących dzieci z wybranej wcześniej placówki.
KNSP już od kilku lat organizuje Piknik Psychologiczny. Jest to otwarta impreza, podczas której każda z
sekcji ma możliwość zaprezentowania swoich działań. Członkowie sekcji przygotowują różne zajęcia dla
uczestników, m.in. quizy, łamigłówki, warsztaty. Często odbiorcami są osoby niezwiązane z psychologią,
dla których te zadania są jeszcze bardziej interesujące. Dla członków KNSP ważne jest, aby móc każdej
osobie przekazać choćby drobny element wiedzy psychologicznej.
W tym roku KNSP obchodzi 10 – lecie. Jest to powód do dumy, ponieważ już od tylu lat studenci mogą
poszerzać swą wiedzę, odkrywać nowe zakątki psychologii i dzielić się tym z innymi ludźmi. Świadczy to
również o szerokim zainteresowaniu własnym rozwojem w aspekcie psychologicznym.
www.knsp.uksw.edu.pl

www.facebook.com/psychologiaUKSW

Jestem studentem Psychologii
na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW, ale
także studentem Akademii Filmu
i Telewizji na specjalizacji
reżyserskiej. W zeszłym roku
wraz z fundacją Made in Studies
oraz Kołem Naukowym
Studentów Psychologii
postanowiliśmy zrealizować
krótki film, który opowiadałby
historię studentów UKSW.
Jednak żeby móc poważnie
myśleć nad wykonaniem tego
projektu potrzebowaliśmy
wsparcia samej uczelni – a w
szczególności naszego wydziału.
I nie zawiedliśmy się. Wydział
wsparł produkcję zarówno pod
względem finansowym, jak i
organizacyjnym. Pieniądze
przeznaczyliśmy na wynajem
sprzętu filmowego, a dzięki
uprzejmości władz Wydziału
mogliśmy w bardzo
komfortowych warunkach
wykorzystywać przy kręceniu
materiału filmowego uczelnianą
infrastrukturę (także do późnych
godzin nocnych). Bez tej pomocy
zrealizowanie naszego pomysłu
nie byłoby możliwe. Bardzo
cieszę się z tej współpracy i
mam nadzieję, że będę miał
jeszcze w przyszłości okazję,
aby zrealizować na naszym
Wydziale kolejny taki projekt.
Krzysztof Rymsza
Efekt realizacji projektu do
obejrzenia na stronie 9:
„Projekt uczelniany”
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„Perspektywa wspólnych spotkań, podczas których możemy podzielić się z innymi choćby
cząstką swoich fascynacji filozoficznych, jest dla mnie bezcenna, a jeśli jeszcze dodatkowo
w kimś pozostawi to ślad, tym bardziej wydaje się to ważne. Staramy się pobudzać,
prowokować, wskrzeszać dziecięcą prostotę, zachwyt… Przecieramy oczy i staramy się nie
tylko patrzeć, ale i dostrzegać – widzieć…”

Małgorzata Czajkowska, rok II (IF)

„Oprócz możliwości uczestniczenia w ciekawych spotkaniach i dyskusjach, wykraczających poza
standardowy program nauczania, członkostwo w Kole daje mi również możliwość zdobycia punktów
do stypendium naukowego”.

WYKAZ SPOTKAŃ I INICJATYW
KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOZOFII
Semestr zimowy 2015/2016
•

Spotkanie KNSF: w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
projekcja filmu Sól Ziemi; referat wprowadzający: Monika Deja
(II rok, IF). Debata na temat filmu – o postawach człowieka,
wojnach, dokumentalistyce wojennej.

•

Spotkanie KNSF: wykład Martyny Roszkowskiej (II rok, IF) pt.
„Moralność z perspektywy neurobiologii oraz nauk
ewolucyjnych”. Dyskusja na temat moralności u naczelnych
(szympansy bonobo) oraz źródeł zachowań zwierząt.

•

Wspólny wyjazd członków KNSF na spotkanie naukowe „Bóg i
nauka” – VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
„Wokół myśli Michała Hellera”, które odbyło się w dniach 3-5
grudnia 2015 roku w Krakowie.

•

Spotkanie KNSF: wykład mgr. Pawła Rogowskiego (absolwent
IF) pt. „Materialistyczno-woluntarystyczna wizja kultury w ujęciu
Jana Stachniuka”. Opowieść o polskim myślicielu Janie
Stachniuku, jego kategorii wspak-kultury i wizji neopogańskiej,
słowiańskiej cywilizacji.

•

Wspólne wyjście członków KNSF do Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie.

Iwona Besz, doktorantka (IF)

„Bycie w Kole daje mi mobilizację do własnego rozwoju”.

Adrianna Milewska, I rok (IF)

„Członkostwo w Kole to możliwość rozwijania własnych filozoficznych zainteresowań i
prezentowania ich innym. Dało mi również możliwość poszerzenia swej wiedzy o zagadnienia, które
nie były prezentowane na zajęciach. Poza tym jest to szansa poznania ludzi o podobnych
zainteresowaniach”.

Paweł Rogowski, absolwent (IF)

„Członkostwo w Kole Naukowym Studentów Filozofii pokazało mi, że udział we wspólnych
inicjatywach smakuje inaczej niż wykonywanie tej samej rzeczy w
pojedynkę. Poczucie wspólnoty, więzi z innymi, świadomość pewnych obowiązków, poszerzanie
wiedzy: to wszystko, w moim przekonaniu, stanowi „sól studiów”.
Paweł Taras, doktorant (IF)

„KNSF wspiera rozwój intelektualny studentów. W ramach działalności Koła dzielimy się swoimi
zainteresowaniami naukowymi, każdy członek może zaprezentować wybrane przez siebie
zagadnienie. Podczas spotkań zajmujemy się także poszukiwaniem wątków filozoficznych w
filmach. Istnieje Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego oglądamy filmy o różnej tematyce.
Umożliwia to nam odnajdywanie tematów filozoficznych w szeroko
pojętej kulturze. Działalność KNSF to nie tylko nauka, lecz także
zabawa. Organizujemy spotkania integracyjne, podczas których mamy
możliwość bliższego zapoznania się (teatr, muzeum i inne)”.
Martyna Roszkowska, II rok (IF)

Z sozologią na „ty”
Kalen dar z wydar zeń Koła Nauk oweg o S oz ol og ów 2015/2016
Wybory Nowego Zarządu 2015/16 - 5 października 2015 * Dzień Studenta - 8 października 2015 * Spotkanie z
Mirosławem Redlickim - międzynarodowym sędzią kynologicznym FCI oraz wykładowcą Studiów
Podyplomowych SGGW - Pies w społeczeństwie (w ramach działalności Sekcji Kynologicznej KNS) - 10
listopada 2015 * Dzień Otwarty Koła Naukowego Sozologów i Sekcji Kynologicznej - 24 listopada 2015 *
Pomoc przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Filozofia zrównoważonego rozwoju" - 26
listopada 2015 * Pomoc przy organizacji Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej wspólnych kierunków
badań i możliwości współpracy UKSW – SGGW - 2 grudnia 2015 * Realizacja projektu wyjazdu do
przedszkola w ramach edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej w
Warszawie (Warszawa-Ursynów) - 8 grudnia 2015 * Pomoc przy organizacji Wigilii Wydziałowej WFCh - 15
grudnia 2015 * Poświąteczne spotkanie Pracowników IEiB - 7 stycznia 2016 * Spotkanie z Adamem
Janowskim - sędzią kynologicznym oraz wykładowcą Studiów Podyplomowych SGGW poświęcone żywieniu
psów (w ramach działalności Sekcji Kynologicznej KNS) - 14 stycznia 2016 * Pomoc przy organizacji
Konferencji Naukowej w kolejną rocznicę śmierci śp. ks. prof. Józefa Marcelego Dołęgi - 19 stycznia 2016 *
Organizacja II edycji konferencji "Praca w ochronie środowiska i OZE: Kariera przyjazna środowisku" - 12
kwietnia 2016 * Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie - 24 kwietnia 2016 * Piknik Naukowy
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym w Warszawie - 7 maja 2016 * oraz:
publikacje sprawozdań pokonferencyjnych; zbiórka darów dla schroniska w Korabiewicach; uczestnictwo w różnych
akcjach proekologicznych i środowiskowych.

Celem działalności Koła jest przede wszystkim
stworzenie forum dyskusyjnego nad istotnymi
problemami z zakresu ochrony środowiska,
poszerzanie wiedzy przyrodniczej studentów,
nawiązywanie kontaktów z czołowymi
ekologami, a także integracja grupy
studentów. Obszarem naszych zainteresowań
objęte jest poszerzanie wiedzy z zakresu
ekologii i nauk o środowisku, a także
propagowanie działań związanych z ochroną
przyrody. Członkostwo w KNS to szansa na
rozwój indywidualnych zainteresowań oraz
okazja do zdobycia umiejętności pracy w
zespole badawczym. Organizujemy
konferencje naukowe, warsztaty oraz
angażujemy się także w proekologiczne
zbiórki. W tym roku organizujemy drugą edycję
konferencji pt. Praca w ochronie
środowiska: Kariera przyjazna środowisku,
która odbędzie się we wtorek, 12 kwietnia
2016, w Auli Schumana (bud. 21).
Serdecznie zapraszamy!

www.kns.uksw.edu.pl
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Zapraszamy do obejrzenia etiudy filmowej "Projekt Uczelniany", powstałej z inicjatywy Koła
Naukowego Studentów Psychologii. Fabuła filmu opowiada o dwojgu młodych ludziach, studentce
psychologii i studencie prawa, którzy dzięki spotkaniu w murach naszej uczelni nawiązują przyjaźń i
stają się dla siebie pomocą w podejmowaniu wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Film ma za
zadanie promowanie naszej uczelni jako miejsca przyjaznego studentom i umożliwiającego nie
tylko odbywanie studiów, ale także nawiązywanie relacji koleżeństwa i przyjaźni.
Film został zrealizowany przez studentów dzięki dofinansowaniu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej,
Wydziału Prawa i Administracji oraz Rektora ds. Studenckich UKSW. Realizatorom i wszystkim,
którzy przyczynili się do jego powstania, serdecznie dziękujemy.

Kronika konferencyjna
konferencje i wykłady otwarte zorganizowane na WFCh














więcej:
www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/ko
ngresokobiecie2016.html







„Bioetyka” – 26.02.2016 (Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki)
„Cierpienie – i o nim interdyscyplinarnie” – 22.01.2016 (Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki)
Ogólnopolskie Seminarium z Metafizyki: „Ku nowej interpretacji Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa”
(dr L. Skowroński) – 21.01.2016 (Katedra Metafizyki IF – Koło Naukowe Metafizyków)
„Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii” – 19.01.2016 (IEiB)
„O pseudo-ontologii w Metafizyce Arystotelesa” (prof. J. Bigaj) – wykład otwarty – 18.12.2015 (Koło
Naukowe Metafizyków)
„Śmierć, która daje życie – o transplantologii interdyscyplinarnie” – 18.12.2015 (Doktoranckie Koło
Naukowe Bioetyki)
„Wokół poszukiwania życia w kosmosie” – 16.12.2015 (Sekcja Filozofii Przyrody IF)
„Nowożytny paradygmat naukowy – źródła, przemiany i konsekwencje” – 09.12.2015 (Katedra
Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IF)
Międzyuczelniana (UKSW – SGGW) konferencja naukowa na temat wspólnych kierunków badań i
możliwości współpracy – 02.12.2015 (IEiB – SGGW)
„Filozofia zrównoważonego rozwoju” – 26.11.2015 (IEiB)
„Mądry przewodnik w drodze do prawdy. Ks. Prof. Tadeusz Dajczer – Pro Memoria” – 26.11.2015
(WFCh – WT)
„Człowiek w obliczu własnej skończoności” – 25.11.2015 (Sekcja Psychologii Egzystencjalnej Koła
Naukowego Studentów Psychologii)
Konferencja tomistyczna dedykowana prof. Mieczysławowi Gogaczowi w 89. rocznicę urodzin –
20.11.2015 (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IF)
„Idea Universitas w koncepcjach Gospodarki Opartej na Wiedzy. Scenariusze zmian” – 10.11.2015
(WFCh – WNHiS – WPiA)
Sesja naukowa poświęcona ekologicznemu przesłaniu encykliki "Laudato si" Ojca Świętego
Franciszka – 21.10.2015 (IEiB)
„W poszukiwaniu sensu małżeństwa i rodziny” – 15.10.2015 (WFCh)
„The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action”
– 13-14.10.2015 (Sekcja Etyki IF)
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ERASMUS+
English courses
2016/2017
(ALL WFCh INSTITUTES)

www.wfch.uksw.edu.pl/node/1167
In winter semester 2016/2017 we especially recommend:

Prof. ANDREJ DEMUTH – Faculty of Philosophy and Arts, Department of Philosophy – Trnava University, Slovakia
visiting professor in our Institute of Philosophy

Courses: Game Theory and the Problem of Decision * Cognitive Aspects of the Aesthetical Experience

Prof. FILIP GRGIĆ – Department of Philosophy – University of Zagreb, Croatia
visiting professor in our Institute of Philosophy

Courses: Croatian Philosophy: Its History and Future Prospects (lecture and classes)

Prof. doc. SLAVKA DEMUTHOVA – Department of Psychology, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
visiting professor in our Institute of Psychology

Courses: Developmental Psychology * Thanatology

In spring semester 2016/2017 we especially recommend:

Prof. doc. PAVOL DANCÁK – Department of Philosophy and Religious Studies – University of Prešov, Slovakia
visiting professor in our Institute of Philosophy

Courses: Metamorphosis of Philosophy in the Slovak Region (lecture and classes)
10
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Sprawozdanie z kursu „Regular soft-skills”
przeprowadzonego w Ivey Business School w Kanadzie

Sprawozdanie z kursu „Train the trainer”
przeprowadzonego w Wageningen University w Holandii

W dniach 9-22 sierpnia 2015 r.
uczestniczyłam w grupie szkoleniowej,
która została zakwalifikowana do
dwutygodniowego wyjazdu do Ivey
Business School w Kanadzie w ramach
Programu TransFormation.doc
realizowanego w związku z projektem
systemowym Ministra Nauki Szkolnictwa
Wyższego pt. „Wsparcie systemu
zarządzania badaniami naukowymi i ich
wynikami”. Grupa liczyła 40 młodych
naukowców z całej Polski.
Ivey Business School to wg rankingu Bloomberg Businessweek
najlepszy ośrodek poza USA prowadzący kursy MBA. Uczelnia
kładzie nacisk na innowacje, krytyczne myślenie, tzw. design
thinking, oraz potencjał wdrożeniowy projektów.
Już ponad 10 godzin lotu na trasie Warszawa – Toronto było
początkiem integracji uczestników szkolenia. Po przybyciu na
miejsce podzielono nas na dwie podgrupy 20-osobowe, w
których były prowadzone zajęcia, codziennie od godz. 8:30 do
ok. 18:00, z godzinnymi przerwami na lunch. Kurs był
intensywny i przygotowany na bardzo wysokim poziomie
zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Większość
wykładowców posiadała doświadczenie w zakresie prowadzenia
własnego biznesu, dlatego przekazywana nam wiedza nie była
jedynie czystą teorią, ale została wzbogacona o praktykę. Wiele
miejsca poświęcono na prace nad studium przypadku, które
obrazowały różne formy prowadzenia własnej działalności
gospodarczej oraz potencjalne problemy, jakie przedsiębiorcy
napotykają na swej drodze. Wszystkie prezentowane historie
były oparte na rzeczywistych wydarzeniach.
Dwa razy w tygodniu organizowano dla nas wyjazdy studyjne do
lokalnych firm oraz inkubatorów przedsiębiorczości, które miały
na celu zapoznanie nas z trybem ich pracy, a także
zmotywowanie do podjęcia kroków w kierunku wdrażania
własnych inicjatyw po powrocie do kraju. Dwa wieczory
poświęcone zostały na wizytę gościa – lokalnego
przedsiębiorcy, który dzielił się z nami swoim doświadczeniem.
Dodatkowo, w grupach czteroosobowych pracowaliśmy nad
wspólnym projektem, którego wyniki zaprezentowane zostały
podczas ostatniego dnia szkolenia wobec panelu ekspertów.
Uzyskana informacja zwrotna dotyczyła oceny potencjału
wdrożeniowego danego projektu, a także sposobów
autoprezentacji poszczególnych grup. Wolne weekendy
pozwoliły nam na zwiedzanie pobliskich atrakcji turystycznych,
m.in. wodospadu Niagara, Toronto (CN tower) oraz parków
narodowych.
Wyjazd do Ivey Business School był dla mnie okazją do
zapoznania się formami prowadzenia biznesu w zupełnie innej
kulturze. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się część
pozyskanej wiedzy zastosować w warunkach polskich.

W dniach 12-30 października 2015
uczestniczyłam w kursie „Putting ‘Big
Ideas’ into Practice” na Uniwersytecie
Wageningen w Holandii w ramach
Programu TransFormation.doc
realizowanego w związku z projektem
systemowym Ministra Nauki
Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie
systemu zarządzania badaniami
naukowymi i ich wynikami”. Celem
kursu było rozwijanie umiejętności
miękkich, takich jak komunikacja i
umiejętności interpersonalne,
kompetencje intelektualne i interpersonalne, pobudzanie
interdyscyplinarnego myślenia i działania – praca w grupach
oraz realizowanie projektów, zarządzanie projektami
badawczymi, zachęcanie do współpracy międzynarodowej, a
także rozwój umiejętności trenerskich.
Kurs był zorganizowany przez Uniwersytet Wageningen, który
jest wiodącym uniwersytetem w naukach przyrodniczych.
Jedną z największych inspiracji było obserwowanie sposobów
organizacji dydaktyki i prowadzenia badań na uniwersytecie.
Profil uczelni został zawężony do obszaru badań wokół zdrowej
żywności i środowiska naturalnego, co pozwoliło uczelni
osiągnąć pozycję lidera. Wokół tego obszaru zorganizowana
jest praca wszystkich naukowców, włącznie z pracownikami
zajmującymi się naukami społecznymi i humanistycznymi.
Uczelnia jest nastawiona na kształcenie praktyczne, tzn.
studenci w trakcie studiów są włączani w realizację projektów
studenckich i biznesowych, rozwiązywanie case study, a także
są zachęcani do współpracy z biznesem oraz otwierania
własnych firm, w czym jest pomocny StartHub Wageningen,
który jest inkubatorem przedsiębiorczości oferującym szerokie
wsparcie studentom i absolwentom uczelni chcącym realizować
własne projekty.
W trakcie szkolenia miałam możliwość obserwowania
działalności StartHub’u i przyjrzenia się realizowanym tam
projektom oraz działalności prawie 200 StartUpów. Poza
zapoznawaniem się ze sposobem organizacji uczelni również
szkolenia były prowadzone w interesujący i inspirujący sposób.
W trakcie pobytu prowadzono zajęcia metodą „learning by
doing”. Wiązało się to z włączeniem w jeden ze sztandarowych
projektów uczelni. Przez pierwsze dwa tygodnie szkolenia
pracowaliśmy w zespołach nad projektem uczelnianym. Trzeci
tydzień został poświęcony rozwijaniu umiejętności trenerskich,
co było bardzo cennym doświadczeniem w zakresie rozwijania
umiejętności sposobu przekazywania wiedzy.
Szkolenie było ważnym doświadczeniem nie tylko ze względu
na treści merytoryczne. Dało mi także możliwość uczestniczenia
w pracy jednego z najlepszych uniwersytetów w dziedzinie nauk
przyrodniczych.

Mgr Ilona Skoczeń
doktorantka IP

Dr Dominika Dzwonkowska
pracownik IEiB
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WRD
Od bieżącego roku akademickiego na poszczególnych wydziałach UKSW, na których prowadzone są studia
doktoranckie, działają Wydziałowe Rady Doktorantów (WRD), powołane wskutek zreformowania samorządu
doktorantów UKSW. Do ich zadań należy m.in. ochrona interesów doktorantów wydziału, ich
reprezentowanie przed władzami wydziału, dokonywania konsultacji w zakresie spraw dotyczących studiów
doktoranckich.
Na naszym Wydziale WRD tworzą aktualnie trzy doktorantki z Instytutu Psychologii: Ewa Skimina,
Małgorzata Najderska i Ilona Skoczeń, wybrane przez doktorantów WFCh.
Jako WRD pragniemy zachęcić doktorantów naszego Wydziału do współpracy. Chętnie dowiemy się więcej
na temat aktualnych potrzeb i problemów doktorantów WFCh, aby móc wyjść im naprzeciw. Chciałybyśmy
także usprawnić przepływ informacji istotnych dla doktorantów i w tym celu prowadzimy stronę na
Facebooku o nazwie Wydziałowa Rada Doktorantów WFCh. Zapraszamy wszystkich doktorantów do jej
polubienia, aby być na bieżąco z aktualnymi sprawami oraz do przesyłania do nas informacji o Państwa
działalności i osiągnięciach, aby wymieniać się nawzajem swoimi doświadczeniami i ułatwiać nawiązywanie
współpracy doktorantom z różnych katedr i instytutów.
Poniżej prezentujemy także krótką charakterystykę osób wchodzących w skład WRD WFCh w roku
akademickim 2015/2016.
Ewa Skimina (przewodnicząca WRD WFCh)
Aktualnie na II roku studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii. Jej zainteresowania badawcze
koncentrują się wokół psychologii osobowości oraz opisu i wyjaśniania codziennego zachowania. Jest
członkiem zespołu „Personalitas”, kierowanego przez prof. UKSW dr. hab. Jana Cieciucha. W bieżącym
roku akademickim pełni funkcje przewodniczącej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz
przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji.
Małgorzata Najderska (wiceprzewodnicząca WRD WFCh)
Obecnie na IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii. W ramach swojej pracy badawczej
zajmuje się psychologią pozytywną, a zwłaszcza mocnymi stronami charakteru, w Interdyscyplinarnym
Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością „Personalitas”. Czas poza uczelnią zajmowała jej do
niedawna praca z dziećmi w ramach pracy wychowawcy przedszkolnego, lecz w grudniu 2015 r. została
pełnoetatową mamą, więc obecnie praktykuje psychologię rozwojową w swoim domu.
Ilona Skoczeń (sekretarz WRD WFCh)
Aktualnie na IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii. W pracy naukowej zajmuje się
znaczeniem relacji wewnątrzrodzinnych i przywiązania w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży. W
bieżącym roku akademickim pełni funkcje przedstawiciela doktorantów w Wydziałowej Podkomisji
Dydaktycznej Studiów Doktoranckich, w Zespole ds. Jakości Kształcenia Studium Języków Obcych oraz
przewodniczącej Sekcji Doktoranckiej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW.
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Doktorant, jako przyszły pracownik naukowy, niewątpliwie myśli
dużo. A kto myśli, ma również wątpliwości. Także ja mam. Pierwsze
dotyczą tożsamości doktoranta. Wciąż usiłuję zorientować się, kim tu
jestem – studentem, czy młodym naukowcem? Zmiana uczelni nie
ułatwia mi zadania. Powoli odnajduję się w nowym miejscu – poznaję
innych doktorantów, nieznanych wcześniej profesorów, odkrywam
zalety studiowania na obrzeżach Warszawy, w pobliżu lasu.
Przyjęcie nowej tożsamości nie przychodzi już tak łatwo.
Zastanawiam się też nad sensem i celem pracy psychologa. Czy
pracować praktycznie, pomagać ludziom? Czy realizować się
naukowo, rozwijając wiedzę? Czy można połączyć jedno i drugie?
Jaka jest moja droga? Pamiętam swoje marzenia sprzed kilku lat, by
łączyć praktykę z teorią psychologii. Tak bardzo brakowało mi na
studiach osób, które „na żywym materiale” sprawdzałyby różne
teoretyczne konstrukty. Chciałam pracować na co dzień z młodzieżą,
we własnym gabinecie lub publicznej poradni i jednocześnie zgłębiać
tajniki psychologii rozwojowej, a także, co ważne, dzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Dlatego zdecydowałam się
na studia doktoranckie. Jako temat swojej pracy doktorskiej
wybrałam rozwój kompetencji społecznych młodzieży – zajmowanie
się nim w teorii i praktyce wydaje się dobrym pomysłem. Gdzie więc
wątpliwości? Po pierwszym semestrze zajęć weryfikuję swoje
marzenia. Pracuję na cały etat jako psycholog w poradni (na razie z
dziećmi, nie z młodzieżą) i widzę, jak trudno mi przy dużym
zaangażowaniu w pracę zawodową znaleźć przestrzeń na pracę
naukową. Wiem już, że nie chcę robić niczego „na pół gwizdka”.
Praktyka psychologiczna bez doktoratu? Studia doktoranckie bez
pracy z dziećmi? Trochę tego, trochę tego? Wiem, jak wiele
satysfakcji przynosi mi działalność naukowa. Wiem również, że
mnóstwo radości czerpię z kontaktu z dziećmi. Co wybiorę dalej?
Wciąż jeszcze nie wiem…
Zuzanna Ziglińska, doktorantka I roku, IP

Obecnie studiuję na czwartym roku studiów doktoranckich w
Instytucie Psychologii. Studia te przede wszystkim dały mi możliwość
rozwijania moich naukowych zainteresowań, które narodziły się
jeszcze podczas trwania studiów magisterskich. Interesuję się
głównie procesem formowania się tożsamości w różnych okresach
rozwojowych, a przede wszystkim w okresie wyłaniającej się
dorosłości. Interesuje mnie, gdzie młodzi ludzie szukają odpowiedzi
na pytanie „Kim jestem?" i jak te poszukiwania oraz różnorakie
życiowe wybory przyczyniają się do ich dobrostanu. Podczas tych lat,
które minęły znacznie szybciej niż studia magisterskie, miałam
okazję wziąć udział w szeregu interesujących projektów badawczych,
zarówno jako uczestnik, jak i koordynator. Szczególnie cenna była
dla mnie możliwość realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki
„Preludium", dzięki czemu mogłam przeprowadzić badania
empiryczne, których wyniki stanowią trzon mojej pracy doktorskiej.
Brałam również udział w realizacji innych niezmiernie ciekawych
projektów, zarówno tych "większych", finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki, jak i tych „mniejszych", adresowanych
między innymi do studentów Instytutu Psychologii (które jednak
okazały się nie mniej ciekawe). Projekty te dotyczyły między innymi
formowania się wartości w różnych okresach życia człowieka,
czynników warunkujących poczucie szczęścia i dobrostanu, jak
również badań nad różnymi procesami tożsamościowymi. Udział w
tych projektach wiele mnie nauczył, a także dał szansę poznania
innych osób zajmujących się podobną tematyką (w tym znamienitych
badaczy z różnych krajów świata), podjęcia współpracy
międzynarodowej, która zaowocowała wspólnymi publikacjami, a
także odwiedzenia kilku bardzo ciekawych miejsc podczas obecności
na konferencjach naukowych.
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Moje doświadczenie z doktoratem w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW rozpatruję dwupłaszczyznowo: na poziomie osobistego rozwoju oraz z punktu
widzenia zastosowania go w życiu codziennym. Kiedy kilka lat temu podjęłam decyzję o
doktoracie, udało mi się nawiązać kontakt z kierownikiem Katedry Historii Filozofii
Współczesnej i Nowożytnej, prof. Tadeuszem Klimskim. Okazało się, że mój projekt
badawczy został przyjęty z entuzjazmem, co było początkiem współpracy z niezwykłym
profesorem. Bardzo podobała mi się wizja naukowego i obiektywnego zgłębiania
nurtującego mnie tematu. Pozytywny wynik rekrutacji sprawił, że zostałam przyjęta na
studia doktoranckie w Instytucie Filozofii WFCh. Jako osoba niebędącą absolwentką filozofii
byłam zobowiązana zrealizować tzw. minimum programowe, co było znakomitą okazją do
szerszego poznania atmosfery naukowej naszego Wydziału. Spotkałam się z niesamowitą
życzliwością profesorów, którzy oferowali swoją pomoc w nauce, zapraszali na wykłady ze
studentami, wskazywali niezbędną lekturę. Na uwagę zasługuje także sprawnie działający
sekretariat studiów doktoranckich WFCh. Wszystko to zaowocowało tym, że zdawanie
egzaminów stało się bardziej przyjemne, chociaż początkowo postrzegałam to zadanie w
kategoriach stresującego obowiązku. Stopień zaangażowania w pracę badawczodydaktyczną oraz sprawy administracyjne uczelni pozwolił mi na uzyskanie stypendium
doktoranckiego oraz stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, co umożliwiło mi
zajęcie się pracą naukowo-dydaktyczną na uczelni. Kiedy byłam na trzecim roku studiów,
zmarł mój promotor. Po drobnych modyfikacjach tematu pracy doktorskiej podjęłam
współpracę z kierownikiem Katedry Etyki Współczesnej, ks. prof. dr. hab. Ryszardem
Moniem. Obecnie jestem na etapie pisania pierwszego poważnego artykułu naukowego, co
jest warunkiem koniecznym otwarcia przewodu doktorskiego. Nie jest to łatwe zadanie, ale
udaje się iść do przodu dzięki nieocenionej pomocy opiekuna naukowego. W trakcie
studiów miałam także możliwość brania udziału w kilku projektach naukowych. Byłam
członkiem kilku komisji wydziałowych oraz delegatem samorządu doktorantów do różnych
gremiów uczelnianych. Przewodniczę Kołu Naukowemu Doktorantów, a naszym głównym
obszarem działania jest organizowanie konferencji, głównie doktoranckich, aby dać szansę
młodym naukowcom na zaprezentowanie wyników swoich badań. Dlatego, jeśli chodzi o
rozwój osobisty i samorealizację, mogę powiedzieć, że decyzja o doktoracie była
zdecydowanie trafiona. Jednak drugim aspektem tego wszystkiego jest stosunek mojego
otoczenia do mojej decyzji o studiach doktoranckich. Znajomi często pytają i dziwią się,
dlaczego akurat filozofia. Co po tym można robić, co z pracą? Tłumaczę sobie, że takie
pytania są wynikiem mocno pragmatycznego podejścia do życia. Niemniej, w toku trwania
studiów doktoranckim zrezygnowałam z pracy zawodowej, aby móc swój czas poświęcić na
naukę i dydaktykę, dlatego trudno mi powiedzieć, czy doktorat z filozofii i związane z tym
aktywności, takie jak udział w konferencjach, ich organizowanie, udział w projektach
badawczych, prowadzenie koła naukowego, będą postrzegane jako atut, czy pracodawca
będzie liczył jedynie na doświadczenie i umiejętności zawodowe. Życie to zweryfikuje.
Najważniejsze w tym momencie jest dla mnie to, że odbieram uzyskanie doktoratu jako
dobrą inwestycję w mój rozwój osobisty.
Aleksandra Kleśta, doktorantka V roku, IF

Studiowanie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej, jest dla mnie zarówno zobowiązaniem, jak i przygodą. Tym
pierwszym, gdyż jako osoba wierząca, staram się kształtować swoją osobowość, warsztat
naukowy w oparciu o wartości chrześcijańskie, jakie promuje nasza Uczelnia. Przygodą,
gdyż będąc zaledwie na drugim roku, mogę się rozwijać poprzez organizowanie konferencji
studencko-doktoranckich w ramach pracy Doktoranckiego Koła Naukowego Bioetyki,
którego jestem prezesem. Ich organizowanie rozwija, uczy, ukazuje wiele możliwości, a
nasza Uczelnia pod tym względem jest bardzo elastyczna, daje możliwości szerokiego
rozwoju i wolności naukowej.
Paweł Szczepańczyk, doktorant II roku, IF

www.wfch.uksw.edu.pl/studia_doktoranckie

Dominka Karaś, doktorantka IV roku, IP
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