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Dwa kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej:
Psychologia (jednolite magisterskie - stacjonarne i niestacjonarne) oraz
Filozofia (II stopnia) zostały uhonorowane certyfikatami jakości kształcenia
przyznanymi przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty zostały przyznane w ramach I
edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością". Ponadto kierunek
Psychologia otrzymał certyfikat specjalny
.
Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżnione zostały kierunki realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze
odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia
społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień zadecydowała Komisja
złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli
pracodawców. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji
kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej
innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na
kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów. W pierwszej edycji Programu (2015/2016) certyfikat „Studia
z Przyszłością” uzyskało ponad 80 kierunków studiów, które – w opinii ekspertów – należą do grona akademickiej elity.
„Drugorzędne znaczenie przy ocenie studiów miało to, czy mamy do czynienia z kierunkiem inżynierskim czy humanistycznym. Pierwszorzędne zaś to,
jaki twórcy kierunku mają pomysł na kształcenie, w jaki sposób uwzględniają
oczekiwania pracodawców, opracowując programy nauczania i czy potrafią
kreować u młodych ludzi postawy i umiejętności użyteczne rynkowo. Na
wszystkich kierunkach studiów można kształcić absolwentów znakomicie
przygotowanych do wyzwań zawodowych, jeśli tylko postawi się na rozwój
kreatywności, odpowiedni model poszerzania horyzontów intelektualnych,
rozbudzanie samodzielności, umiędzynarodowienie nauki. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest kierunek filozofia. W potocznym dyskursie często
formułowany jest zarzut, że filozofia to „kuźnia bezrobotnych”. Tymczasem
dane z rynku pracy świadczą o czymś zupełnie innym! Bezrobocie wśród
filozofów jest jednym z najniższych w Polsce, gdyż absolwenci tego kierunku dysponują wieloma kompetencjami, o które dosłownie biją się pracodawcy, jak samodzielność intelektualna, komunikatywność, analityczne myślenie, twórcze podejście w zarządzaniu projektami i wiele innych” – mówił
podczas uroczystości prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Wręczenie certyfikatów odbyło się 16 marca 2016 roku w czasie uroczystej
Gali w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Otrzymanie wyróżnień jest sukcesem całej społeczności WFCh. Pracownikom, doktorantom i
studentom serdecznie gratulujemy!
Fot. Uroczyste wręczenie wyróżnień.
W imieniu WFCh wyróżnienie odebrał dr hab. Adam Świeżyński, prodziekan WFCh.
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W okresie kwiecień – czerwiec 2016 roku odbyły się wybory władz WFCh na kadencję 2016-2020. Decyzją
Kolegium Elektorskiego funkcję dziekana WFCh powierzono prof. dr hab. Annie Latawiec (II kadencja), a
funkcje prodziekanów: prof. dr. hab. Janowi Krokosowi (prodziekan ds. nauki i finansów) – II kadencja, dr.
hab. prof. UKSW Adamowi Świeżyńskiemu (prodziekan ds. ogólnych i jakości kształcenia) – II kadencja, dr.
Grzegorzowi Embrosowi (prodziekan ds. studenckich i bieżącej obsługi studiów) – II kadencja.
Ponadto Rady Instytutów dokonały wyboru dyrektorów instytutów, którymi zostali wybrani: dr hab. prof. UKSW Grzegorz Bugajak – Instytut Filozofii; dr hab. prof. UKSW Jan Cieciuch – Instytut Psychologii; dr hab. Jacek Tomczyk – Instytut Ekologii i Bioetyki.
Wybrano także zastępców dyrektora Instytutu Psychologii: dr Tomasz Rowiński, dr Włodzimierz Strus.
Wybranym Władzom WFCh serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności Wydziału.

Komisja Konkursowa Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpatrzyła wnioski o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UKSW na rok 2016 w ramach czterech decyzji konkursowych
Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2016 roku. Do Komisji wpłynęły łącznie 244 wnioski. Z radością informujemy, że Komisja pozytywnie zarekomendowała 14 wniosków (na łączną kwotę 31.000 PLN) następujących pracowników, doktorantów i studentów
WFCh:















Pozyskanie dwóch studentów z ośrodków akademickich w krajach Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego do odbycia studiów II stopnia i organizacja ich pobytu – okres I semestru
DR HAB. ADAM ŚWIEŻYŃSKI, PROF. UKSW – pracownik IF: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla członków wydziałowych
komisji dydaktycznych oraz członków wydziałowych komisji jakości kształcenia
DR KATARZYNA KNOPP – pracownik IP: Uczestnictwo w kongresie naukowym „6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection” w Madrycie
MGR DOMINIKA KARAŚ – doktorantka IP: Rozwój własny poprzez badania struktury tożsamości (prezentacja wyników badań na konferencji naukowej)
MGR MIROSŁAW PAMRÓW – doktorant IF: Wydanie monografii wieloautorskiej dotyczącej problematyki miłosierdzia
MGR EWA SKIMINA – doktorantka IP: Charakterystyka głównych zmiennych odpowiedzialnych za motywowanie człowieka do działania (wystąpienie w j. angielskim na konferencji międzynarodowej)
MGR ILONA SKOCZEŃ – doktorantka IP: Czynny udział z 2 referatami w „XXXI International Congress of Psychology” w Jokohamie (Japonia) oraz zbadanie znaczenia relacji wewnątrzrodzinnych i przywiązania dla jakości funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
MGR EWA TOPOLEWSKA – doktorantka IP: Opracowanie narzędzi pomiaru zmiennych psychologicznych oraz udział w specjalistycznych szkoleniach z tego zakresu (udział w konferencji naukowej)
KACPER STĘPLOWSKI, AGNIESZKA ŻELIZKOWICZ – studenci w IEiB: Projekt jest kontynuacją badań nad konkurencją wewnątrzgatunkową
zwierząt – ślimaków. Celem projektu jest optymalizacja produkcji ślimaków jadalnych
KAMIL NIZIOŁEK – student w IP: Badania dotyczące ustalenia roli samooceny w powstawaniu zazdrości oraz sposobach jej przejawiania (publikacja naukowa)
MARTYNA TEREBUS – studentka w IP: Badania dotyczące ustalenia, czy aktywizacja lęku przed śmiercią wpływa na ocenę wartości reprodukcyjnych u potencjalnego partnera (wystąpienie na konferencji naukowej)
KATARZYNA WŁODARSKA – studentka w IP: Badania prowadzące do stworzenia narzędzia do pomiaru wartości seksualnych oraz badania hierarchii tych wartości wśród młodych dorosłych (publikacja naukowa)
EMILIA ZYSKOWSKA – studentka w IP: Badania stylu przywiązania osoby znaczącej w dzieciństwie i jego wpływu na rozwój kompetencji społecznych w późniejszym życiu wśród osób orientacji homoseksualne (wystąpienie na konferencji naukowej)
DR HAB. ADAM ŚWIEŻYŃSKI, PROF. UKSW – pracownik IF:
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Seminarium naukowe „Oblicza racjonalności” to nowa inicjatywa naukowa pracowników WFCh, mająca na celu wymianę informacji na temat badań naukowych prowadzonych aktualnie przez pracowników WFCh i ich promocję, stworzenie forum dyskusji
nad prezentowanymi wynikami badań oraz integrację środowiska naukowego WFCh. Inicjatorką i moderatorką spotkań jest dr
hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW, pracownik Instytutu Filozofii.
„Seminarium ma spełniać trzy podstawowe cele. Cel naukowy, jakim jest stworzenie płaszczyzny do racjonalnej dyskusji współczesnych problemów z dziedziny filozofii, psychologii, bioetyki i ochrony środowiska a także filozoficznych problemów pojawiających się w szeroko rozumianych naukach społecznych i humanistycznych. Mamy nadzieję, że taka dyskusja, dotycząca znanych
stanowisk, nowych teorii czy też prezentowanych autorskich rozwiązań w kontekście ich naukowej wagi, sposobu argumentacji
konsekwencji praktycznych i teoretycznych, prowadzona w szerokim gronie osób reprezentujących różne perspektywy badawcze ,
będzie naukowo owocna. Cel informacyjny, polegający na stworzeniu możliwości zaznajomienia się wszystkich pracowników naukowych naszego Wydziału z pracami badawczymi czy publikacjami przygotowywanymi w poszczególnych Instytutach. Uczestnicy
seminarium mają możliwość wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczenia i ważnych informacji dotyczących interesujących ich zagadnień, co może ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami. Wreszcie cel integracyjny – wymiana myśli
naukowej i informacji w ramach Wydziału daje podstawę do większej integracji całej naszej społeczności i budowania wspólnoty
naukowej” – wyjaśnia prof. Janina Buczkowska – „Uczestnikami seminarium są przede wszystkim pracownicy naukowi naszego
Wydziału, a także zaproszeni goście oraz zainteresowani tematyką doktoranci i studenci. Do zgłaszania tematów wystąpień proszeni są pracownicy naukowi WFCh, którzy chcą podzielić się rezultatami swoich badań. Jest to także szczególna okazja dla osób
przygotowujących publikacje naukowe, rozprawy habilitacyjne itp., aby przedyskutować wyniki swoich badań. W planach mamy
również zapraszanie do wygłoszenia referatu prelegentów z innych środowisk naukowych”.
W pierwszym półroczu 2016 roku odbyły się trzy spotkania naukowe:


Rozważania o etyce i wokół etyki: Moń, Krokos, Piłat, Kobyliński – wygłosiła dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW



O walorach poznawczych negatywnego ujęcia świadomości – wygłosił dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW



Przyrodniczo-humanistyczna ochrona środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej – wygłosili: dr Krzysztof
Biernat, prof. PIMOT, ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW, prof. dr hab. Janusz Uchmański

Zarówno tematyka, jak i sposób prezentacji okazały się interesujące dla uczestników, o czym świadczy fakt, że dyskusja po wystąpieniach prelegentów trwała ponad dwie godziny. Kolejne seminaria planowane są w roku akademickim 2016/2017. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.
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Na zaproszenie Katedry Metafizyki oraz Koła Naukowego Metafizyków gościliśmy Naczelnego
Rabina Polski Michaela Schudricha, który wygłosił wykład: „Małżeństwo i rodzina w judaizmie”
(23.05.2016).
W ramach ogólnopolskiego seminarium z metafizyki odbyło się spotkanie, podczas którego prof.
dr hab. Seweryn Blandzi wygłosił wykład: „Czym jest filozofia pierwsza Arystotelesa?” (17.05.2016).
Na zaproszenie Instytutu Psychologii gościliśmy prof. Davida N. Entwistle’a z Malone University, który poprowadził warsztaty i dyskusję pt. „Disaster Mental Health. Topic: Psychological First
Aid” (11.05.2016).
W ramach ogólnopolskiego seminarium z metafizyki odbyło się spotkanie z udziałem dr. Jacka
Ruszczyńskiego zatytułowane: „Mariusz Wiktoryn. Pierwsza łacińska metafizyka” (24.04.2016).
W ramach seminarium z cyklu: "Perspektywy współczesnej fenomenologii", odbyło się spotkanie poświęcone dyskusji nad książką prof. Andrzeja Gniazdowskiego (IFiS PAN) Antynomie radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech 1918-1933. W spotkaniu wzięli udział: prof.
Andrzej Gniazdowski i prof. Andrzej Leder. (27.04.2016).
Prof. Bart Gremmen z Wageningen University poprowadził wykłady dla studentów IEiB w ramach program ERASMUS+ Teacher Mobility Staff: Environmental Ethics, Making New Nature,
Democratization of the Environment, Value Conflicts: killing animals (26-27.04.2016).
Sekcja Psychologii Ewolucyjnej "Darwin" KNSP zorganizowała spotkania z dr. Marcinem Ryszkiewiczem pt. „Sztuka w czasach naszych przodków” (21.04.2016).
Sekcja Filozofii Przyrody IF gościła prof. dr. hab. Mariana Grabowskiego, który wygłosił wykład
pt. „Profile nicości. Egzegeza filozoficzna początku Genesis" (07.05.2016).
Ponadto, w ramach prowadzonej naukowej współpracy międzynarodowej, naszymi gośćmi byli:
Karel Stirbal (Masarykova univerzita – Brno); Bohuslav Binka (Masarykova univerzita – Brno); Simone Pollo (Sapienza Università di Roma); Marek Prokop (Centre de Recherse de Saint Thomas d`Aquin – Paryż); Nicolas Mościcki
(Centre de Recherse de Saint Thomas d`Aquin – Paryż); Jonathan Jong (University of Oxford); Johanna Rahner
(Universität Tübingen); David Wilkinson (Durham University).

Fot.:
M. Schudrich
D. N. Entwistle
B. Gremmen
M. Grabowski
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Ks. prof. dr hab. Jan Krokos (IF) otrzymał nominację profesorską z rąk
Prezydenta RP (21.06.2016).
Doktorantka Instytutu Psychologii WFCh mgr Ilona Skoczeń otrzymała
grant NCN na stypendium doktorskie w ramach programu ETIUDA 4 za projekt "Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji".
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie prof. dr hab. Marek Krawczyk oraz Senat WUM przyznali nagrodę naukową II stopnia za badania i
publikacje naukowe dotyczące badania zmienności nerwu usznoskroniowego dr. hab. Jackowi Tomczykowi (IEiB).
Doktorant Instytutu Psychologii WFCh, mgr Radosław Rogoza, otrzymał
grant NCN: (PRELUDIUM 10) na realizację projektu pt. "Dynamika relacji
koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości".
Prezydent RP, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016, odznaczył dr. inż.
Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę, natomiast w dniu 14 kwietnia 2016 Polska Izba Paliw Płynnych
(ogólnopolska organizacja przedsiębiorców produkujących, komponujących
i dystrybuujących paliwa) wyróżniła go Medalem Honorowym "Za Zasługi
dla Branży Paliwowej".
Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP), w dniu 14
marca 2016r. powołało dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT (IEiB) w
poczet członków zwyczajnych tej Korporacji. AIP jest najwyższą Korporacją
Inżynierską w Polsce o limitowanej liczbie członków zwyczajnych do 300
osób. Powołanie na członka zwyczajnego AIP odbywa się według złożonej
procedury oceniającego dorobek kandydata w zakresie sztuki inżynierskiej i
jest traktowane jako bardzo wysokie wyróżnienie zawodowe.

Minister Zdrowia RP odznaczył ks. dr. hab. Romualda Jaworskiego, prof.
UKSW (IP) medalem „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (09.05.2016).
Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW (IF) otrzymał stypendium European
Cooperation in Science and Technology (COST MEETING: From star and
planet formation to early life).
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Prezentujemy najnowsze publikacje książkowe autorstwa pracowników i doktorantów
WFCh:
 Jacek Grzybowski, Uciec z krainy zapomnienia, Wydawnictwo Teologii Politycznej,
Warszawa 2016
 Artur Andrzejuk, Modlitwy Gertrudy Mieszkówny, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2016

 Mirosław Pamrów, Michał Krajski (red.), Miłosierdzie – wyzwanie rzucone teologii i filozofii, Agencja SGK, Warszawa 2016
 Magdalena Płotka, Filozofia jako praktyka.
Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI
wieku, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016
 Alternative Fuels: Technical and Environmental Conditions, red. Krzysztof Biernat,
Wydawnictwo INTECH, Rijeka 2016
 Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel, Agnieszka
Szymańska, Kwestionariusz Agresji BussaPerry'ego: Trafność, rzetelność i normy,
Instytut AMITY, Warszawa 2015
 Waldemar Woźniak, Readaptacja społeczna
sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. W kierunku formowania paradygmatu pracy socjalnej w oddziaływaniu
penitencjarnym, VERBUM - vydavatel'stvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015

Ks. dr Dariusz Kucharski (IF) został wybrany członkiem Zarządu European
Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT)

 Maria Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia
rozwoju młodzieży w kontekście biegu
ludzkiego życia, Wydawnictwo Naukowe Difin, Warszawa 2015

Dr Anita Ganowicz-Bączyk (IEiB) została powołana na członkinię II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy SGGW w Warszawie.

 Joanna Angiel, Dariusz Bukaciński, Oblicza
Wisły, Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Warszawa 2015
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Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zarekomendował wniosek autorstwa
Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW złożony w pierwszym naborze 2016 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja Ekologiczna" – organizacja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami środowiska dla
zrównoważonego rozwoju.
Wniosek IEiB "Studia podyplomowe: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych"
uzyskał najwyższą punktację wśród zarekomendowanych
wniosków.
Autorami projektu są dr hab. Jacek Tomczyk i dr Dominika
Dzwonkowska przy współpracy dr Agnieszki Klimskiej.
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Projekt "Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie
("EX-IN")" zgłoszony w ramach konkursu POWR.04.03.00IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy europejskich. Instytut
Psychologii WFCh UKSW jest partnerem projektu. Jest to projekt rozwojowy z elementami badań naukowych, które ze
strony UKSW (Instytut Psychologii) koordynują dr Tomasz
Rowiński i dr Monika Kowalska.

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie systemu
wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 100 osób bezrobotnych z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego
dzięki zaadoptowaniu i wdrożeniu w co najmniej 16 instytucjach modelu nowego zawodu „Ekspert przez doświadczenie"
("Ex-In") wypracowanego i przetestowanego w Niemczech
oraz nabycie umiejętności adaptacji nowych rozwiązań ponadnarodowych w Polsce przy współpracy z partnerami zagranicznymi.

Folder WFCh do pobrania (pdf)
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Kronika konferencyjna
konferencje zorganizowane na WFCh i współorganizowane przez WFCh




















Kongres "Życie ma niezbywalną wartość" – Warszawa, 18.06.2016 (Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCh)
25 Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Kraków, 16-18.06.2016 (Instytut Psychologii WFCh, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka)
Konferencja „Człowiek w sytuacji trudnej” – Warszawa, 19.05.2016 (Sekcja Sądowa i Penitencjarna „Omerta” w
Kole Naukowym „Omerta” Koła Naukowego Psychologów WFCh)
VI Ogólnopolskim Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce” –
Kraków, 13.05.2016 (Sekcja Etyki Instytutu Filozofii WFCh, Wydział Filozoficzny Akademii „Ignatianum” w Krakowie)
Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Oblicza racjonalności" – Warszawa, 11.05.2016 (Koło
Naukowe Metafizyków Instytut Filozofii WFCh)
16th European Conference on Science and Theology: "Are We Special?" – Warszawa-Łódź, 26.04.-01.05.2016 (Instytut Filozofii WFCh, European Society for the Study of Science and Theology)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Multikulturowość z perspektywy filozoficznej. Przeszłość – teraźniejszość
– przyszłość" – Warszawa, 27.04.2016 (Koło Naukowe Studentów Filozofii Instytutu Filozofii WFCh)
Konferencja "Filozoficzne aspekty mistyki” – Warszawa, 15.04.2016 (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii WFCh, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych,
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki)
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Psychologia sportu – wyzwania, możliwości, ograniczenia" – Warszawa,
11.04.2016 (Sekcja Psychologii Sportu Koła Naukowego Psychologów)
Praca w ochronie środowiska i OZE 2016 – Warszawa, 12.04.2016 (Koło Naukowe Sozologów Instytutu Ekologii i
Bioetyki WFCh)
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?" – Olecko-Kowno, 1618.05.2016 (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh, Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University
w Kownie)
VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Wokół rodziny” pt. "Początek Życia Człowieka” –
Warszawa, 30.03.2016 (WFCh, WT UKSW)
Konferencja: "Encyklika ‘Laudato si’ inspiracja badań i działań w zakresie ochrony środowiska" – Warszawa,
16.03.2016 (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW)
Kongres o kobiecie: "Odkryć piękno kobiecości. Odkryć piękno macierzyństwa” – Warszawa, 12-13.03.2016
(Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCh)
Konferencja "Transfer założeń pracy socjalnej do procesu resocjalizacji nieletnich” – Studzieniec, 11.03.2016
(Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Instytut Psychologii WFCh)
Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci – Warszawa, 09.03.2016 (Katedra Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii WFCh)

W dniach 26.04. – 1.05. odbywała się XVI European Conference on Science and Theology.
Głównym organizatorem tych konferencji, które mają miejsce się co dwa lata, w różnych
ośrodkach akademickich w Europie, jest European Society for the Study of Science and
Theology. W tym roku, lokalnym partnerem ESSSATu był nasz Wydział, przy współpracy
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, w którego gościnnym gmachu odbywało się to
spotkanie. Tematem przewodnim było pytanie o ludzką wyjątkowość: "Are We Special?
Science and Theology Questionning Human Uniqueness". Zagadnienie to zostało podjęte
przez pięciu wykładowców plenarnych (David Wikinson, Durham University – astrofizka, Jonathan Jong, Oxford University – biologia ewolucyjna, Johanna Rahner, Uniwersytet w Tybindze – teologia, Jerzy Dzik, PAN, UW – paleobiologia, Michał Heller, Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych – filozofia) i w 69 referatach sekcyjnych. Konferencja zgromadziła ponad stu delegatów z 14 krajów Europy, liczną reprezentację uczonych z różnych ośrodków USA i RPA, a także delegatów z Libanu i Hong Kongu. Nasz Wydział reprezentowali:
Janina Buczkowska, Grzegorz Bugajak, Dariusz Kucharski, Anna Latawiec i Anna Lemańska. Miłym dla nas akcentem był wybór przez Walne Zgromadzenie ESSSAT ks. dr. Dariusza Kucharskiego na członka Zarządu tej organizacji, który zajął w Zarządzie miejsce ks. dr
hab. Grzegorza Bugajaka, ustępującego z funkcji wice-prezesa po zakończeniu kadencji.
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STUDENCI O MULTIKULTURALIZMIE
Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zorganizowało 27 kwietnia
2016 roku ogólnopolską konferencję naukową studentów i doktorantów zatytułowaną:
. Na konferencję przyjechali studenci i doktoranci z różnych uniwersyteckich
środowisk w Polsce (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, KUL
JPII, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie, Uniwersytet
Papieski w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
aby rozmawiać i dyskutować o wielokulturowych zmaganiach współczesności, różnorodności dialogu, tożsamości, tradycji, wartości i autorytetów. Uczestnicy konferencji przedstawili kilka ważnych tematów
związanych z istotnymi obecnie problemami kultury globalnej: „Unia
Europejska i jej państwa członkowskie wobec ochrony wolności praw
językowych mniejszości”; „ Tożsamość według psychologii kultury”,
„Multikulturalizm – współczesne narzędzie w kształtowaniu nowego
proletariatu w drodze ku hegemonii kulturowej z filozofii praktycznej
Antonio Gramsciego”. Konferencję otworzył ks. dr hab. Maciej Bała,
prof. UKSW, Prorektor UKSW, mówiąc o aktualności filozoficznej refleksji nad głównymi problemami obecnej kultury. Pani Monika Deja,
Prezeska Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW, wyraziła
wdzięczność za przyjęcie zaproszenia przez gości z innych ośrodków
akademickich, a także studentów naszego Wydziału i ukazała ważność debaty nad multikulturalizmem szczególnie w środowiskach ludzi młodych, ponieważ ich przyszłości dotyczy to, co dzieje się obecnie w kulturze, mediach, polityce, szkolnictwie. W czasie konferencji
kilka razy miała miejsce żywa dyskusja stanowiąca interesujący komentarz do wygłaszanych referatów. Trwające cały dzień akademickie spotkanie miało bardzo twórczy i inspirujący charakter. Cieszymy
się, że nasz Wydział stał się miejscem studenckiej debaty na tak aktualny i ważny temat.

ELA o absolwentach WFCh
ELA to skrót nazwy ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. System
został uruchomiony w celu pozyskania, opracowania i prezentacji danych na temat kariery zawodowej absolwentów uczelni.
Głównym źródłem przedstawianych w nim informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Aktualnie zaprezentowane zostały wyniki absolwentów, którzy ukończyli studia w roku 2014.
Sukcesywnie system będzie wzbogacany o dane dotyczące absolwentów z kolejnych roczników i z kolejnych etapów kariery zawodowej absolwentów. Wyniki absolwentów kierunków studiów prowadzonych na WFCh obrazuje poniższa tabela.
(Więcej informacji: http://absolwenci.nauka.gov.pl/)
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I edycja szkolenia „AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG ISO 14001:2015”
W dniach 13-14 maja 2016 roku odbyła się w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh I
edycja szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015”, które przeprowadziła renomowana firma DNV GL. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy i studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki, którzy pozytywnie ocenili zrealizowane przedsięwzięcie. Dwudniowe szkolenie obejmowało
zarówno zajęcia teoretyczne, podczas których można było zapoznać się z obowiązującą obecnie normą ISO 14001:2015, jak i praktyczne ćwiczenia przygotowujące
do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie
egzamin i uzyskali certyfikaty uprawniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.
Kolejne szkolenie z ISO 14001 jest planowane już na początku roku akademickiego 2016/2017.

"Trzy sztuki w Antarktyce" to bezprecedensowe przedsięwzięcie w polskiej kulturze, sztuce i
świecie mediów. W lutym 2017 roku zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech
dziedzin polskiej sztuki i kultury: aktor i reżyser Olaf Lubaszenko, lider zespołu Raz Dwa Trzy Adam Nowak oraz fotograf ekstremalny Bartosz Stróżyński, popłynie jachtem żaglowym do Antarktyki. Ten pierwszy w historii artystyczny rejs jachtem żaglowym polskich twórców do Antarktyki
będzie transmitowany na antenie Programu 3 Polskiego Radia.
Ambasadorem przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Jan F. Terelak, pracownik Instytutu
Psychologii WFCh, jeden z pierwszych uczestników polskich wypraw polarnych,
specjalizujący się w psychologii eksperymentalnej, psychologii stresu ekstremalnego, psychologii lotniczej, kosmicznej i polarnej. W ramach eksperymentu naturalnego przebywał z małą grupą zadaniową w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego PAN na wyspie Króla Jerzego przez okres 14 miesięcy, co zaowocowało wydaniem dwóch książek pt. „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych” (1982) i „Introspekcje Antarktyczne” (1982). Ta ostatnia książka jest kanwą przygotowywanego
przez reżysera krakowskiego Piotra Jaworskiego filmu pt. „Syndrom zimownika”.
Aktualne losy przedsięwzięcia można śledzić na stronie: http://3sztuki.pl/
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Jechać, czy nie jechać? – oto jest pytanie …
… może najpierw warto posłuchać innych …
“Udział w programie ERASMUS był dla mnie wspaniałą okazją
do poznania ludzi z różnych stron świata, opanowania nowego
języka oraz zdobycia wielu cennych umiejętności. Aktywność
międzynarodowa i kontakt z ludźmi z innych krajów rozwijają
człowieka. W ramach Erasmusa spędziłam semestr letni w roku
akademickim 2014/2015 w Portugalii. Uczęszczałam na Uniwersytet Lizboński. Wykorzystałam ten czas dla własnego rozwoju. Dane mi było m.in. przeprowadzić badania międzykulturowe, polepszyć znajomość języka portugalskiego, a szczególnie poznać wielu wspaniałych, interesujących ludzi, z którymi nadal utrzymuję kontakt. O korzyściach wyjazdu, który
dał mi ogrom możliwości wykorzystywanych przeze mnie w wielu sferach życia, mogłabym jeszcze wiele napisać, ale myślę, że idealnym podsumowaniem są słowa: „ERASMUS+ changing
lives, opening minds”.

Marta Doroszuk, studentka psychologii

“Program Erasmus+ uważam za idealną możliwość poszerzenia swoich horyzontów intelektualnych poprzez zetknięcie się z ludźmi spoza mojego kręgu kulturowego. Taka też była moja główna
motywacja skorzystania z programu. Mam nadzieję, że wyjazd pozwoli mi nie tylko poznać sposób,
w jaki uprawia się filozofię poza Polską, ale da mi także możliwość nawiązania kontaktów z naukowcami z innych krajów, co w przyszłości może przerodzić się w stałą współpracę międzynarodową, dającą możliwość konsultacji ze specjalistami z dziedzin, które w Polsce cieszą się małą
popularnością (jak filozofia biologia czy socjologia wiedzy). Nie ukrywam, że moje oczekiwania
w stosunku do wyjazdu nie ograniczają się jedynie do naukowych. Równie ważnym aspektem jest
praktyka języka angielskiego, którego nie mam okazji używać zbyt często. Do tej pory odczuwam
pewien dyskomfort posługując się nim i mam nadzieje, że wyjazd pozwoli mi przełamać związany z
tym strach. Na pewno będzie to przydatne, gdyż chcę kontynuować pracę naukową i w pewnym momencie zacząć publikować w języku obcym. Jeżeli więc choć część z moich oczekiwań się spełni,
będę w pełni usatysfakcjonowany z wyjazdu”.
mgr Michał Wagner, doktorant filozofii

“O Erasmusie dla nauczycieli akademickich dowiedziałem się od koleżanki, która w ramach tego programu prowadziła wykłady na jednym z uniwersytetów w Hiszpanii. Byłem zaskoczony tym, że w tak prosty sposób można
wyjechać na uczelnie w innym państwie i zaprezentować swoje badania nowemu audytorium. Postanowiłem wyjechać do Genui do Instytutu Filozofii
Prawa Tarello (Tarello Institute for Legal Philosophy). Wybierając Uniwersytet w Genui z jednej strony kierowałem się względami naukowymi
(tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć oraz możliwe audytorium), z
drugiej zaś samym miejscem, jego zapleczem kulturowym i turystycznym.
Oprócz samej możliwości poprowadzenia zajęć i dyskusji ze studentami
oraz profesorami, mogłem przeprowadzić kwerendę biblioteczną i zapoznać
się ze specyfiką pochodzącego z XV wieku Uniwersytetu. Zalet wyjazdów w
ramach programu Erasmus+ jest wiele. Myślę, że jedną z najważniejszych
jest możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów badawczych, które
mogą prowadzić do wspólnych badań i publikacji. Jest to szczególnie
istotne przy składaniu wniosków o wszelkie granty i programy stypendialne. Wyjazdy w ramach Erasmusa pozwalają również sprawdzić odporność
głoszonych przez nas tez na krytykę i uwagi badaczy pochodzących z innych ośrodków naukowych, co jest bardzo ważne dla jakości samych badań
i możliwości ich umiędzynarodowienia”.

dr Michał Piekarski, pracownik IF

Na temat zasad uczestnictwa w programie ERASMUS+ zob.: www.wfch.uksw.edu.pl/node/1164
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Od marca do maja 2016 roku pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki w ramach promocji
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i kierunku studiów Ochrona Środowiska przeprowadzili cykl warsztatów i wykładów prezentujących tematykę i specyfikę badań naukowych realizowanych w IEiB. W nowoczesnych laboratoriach Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW i w salach wykładowych gościliśmy uczniów z warszawskich gimnazjów. Przeprowadzone zostały następujące warsztaty:






„Świadome uczenie się samoregulowania własnej fizjologii z zastosowaniem Biofeedbacku” – prowadząca dr Irena Grochowska
„Roślina-roślinożerca-wygrani, przegrani a może koewolucja” – prowadzący dr
Izabela Olejniczak i mgr Paweł Boniecki
„Przyroda w komputerze” – prowadzący prof. dr hab. Janusz Uchmański
"Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój" – prowadząca dr Agnieszka
Klimska
"Sposoby kształtowania świadomości środowiskowej" – prowadzący dr Marcin
Klimski.

Uczniowie i nauczyciele docenili przede wszystkim to, że mieli możliwość aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, np. w sesji treningowej EEG-Biofeedback'u, mogli stworzyć
własne modele prostych zjawisk biologicznych i przeprowadzić proste doświadczenia ilustrujące zależności między organizmami.
Ponadto, w ramach Dnia Otwartego UKSW w dniu 12 maja 2016 roku odbyły się specjalne warsztaty pt. "Życie gleby – obserwacje mikroorganizmów i zwierząt glebowych" prowadzone przez pracowników IEiB – dr Krassimirę Ilieva-Makulec i dr Annę AugustyniukKram.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia przyczynią się do wzrostu zainteresowania
młodych ludzi problematyką przyrodniczą i ekologiczną.

Rekrutacja na studia 2016/2017
Rekrutacja na studia na rok akademicki 2016/2017 została zakończona. Oto jak przedstawiają się
wyniki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów:
Kierunek
FILOZOFIA
I stopnia
FILOZOFIA
II stopnia
PHILOSOPHY MA:
Philosophy and Culture
of East-Central Europe
PSYCHOLOGIA
jednolite mgr, stacjonarne
OCHRONA ŚRODOWISKA
I stopnia
OCHRONA ŚRODOWISKA
II stopnia
PSYCHOLOGIA
niestacjonarne

Kandydaci
ogółem

Kandydaci
zakwalifikowani

Kandydaci
przyjęci

191

133

89

57

54

38

6

5

4

980

226

112

211

170

83

69

64

54

173

80

80

Łącznie przyjęto
460 nowych
studentów
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Mimo, że wakacje dla większości studentów i doktorantów są wolne
od zajęć na uczelni, to właśnie w tym okresie organizowanych jest
wiele różnego rodzaju wydarzeń naukowych. Jednym z nich jest
Emerging Psychologists’ Program (EPP), który jest międzynarodowym programem mającym na celu wspieranie młodych naukowców
w rozwijaniu ścieżki ich kariery naukowej. Tegoroczna edycja została zorganizowana w ramach XXXI Międzynarodowego Kongresu
Psychologicznego (ICP), który odbył się w Jokohamie (Japonia) w
dniach od 24 do 29 lipca. Grupa 40 młodych naukowców reprezentujących 18 krajów z całego świata została wyselekcjonowana do
udziału w tym programie, a mgr Ilona Skoczeń, doktorantka w Instytucie Psychologii WFCh UKSW, znalazła się w gronie laureatów,
jako jedyny reprezentant Polski.
Dzięki wsparciu ze strony Japońskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Fundacji Jacobs laureatom programu zapewniono częściowe pokrycie kosztów udziału w Kongresie oraz uczestnictwo w
wykładach i warsztatach poświęconych tematyce m.in. pisania artykułów naukowych, rozwoju kariery naukowej oraz współpracy międzynarodowej. Podczas przerw obiadowych uczestnicy programu
mieli okazję spotkać się w mniejszym gronie i wspólnie z bardziej
doświadczonymi naukowcami debatować o aktualnej sytuacji osób
rozpoczynających karierę naukową w różnych regionach świata, podzielić się własnymi doświadczeniami i opiniami. Okazało się, że
młodzi naukowcy z różnych krajów napotykają podobne wyzwania w
świecie akademickim. Dlatego niezwykle ważne okazują się wsparcie oraz mentoring ze strony bardziej doświadczonych naukowców.
Uczestnicy programu mieli również okazję do zaprezentowania swoich projektów badawczych podczas 15-minutowych prezentacji organizowanych w ramach Emerging Psychologists’ Symposium.
Sympozja stanowiły znakomitą okazję, aby podzielić się wynikami
swoich badań w międzynarodowym gronie. Ponadto istotną częścią
programu była integracja uczestników. W celu zacieśnienia współpracy z innymi młodymi psychologami z różnych regionów świata
zorganizowano szereg wydarzeń integracyjnych, w tym wycieczkę
do znanych japońskich ośrodków akademickich.
Programy takie jak EPP są znakomitą szansą dla rozwoju naukowego, a także osobistego. Umożliwiają podzielenie się swoimi zainteresowaniami badawczymi w szerszym gronie oraz nawiązanie
współpracy z innymi badaczami. Ponadto doświadczenia wyniesione z uczestnictwa w tego rodzaju programach uwrażliwiają na istniejące różnice kulturowe oraz pozwalają lepiej je zrozumieć.
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Co dwa lata psychologowie pozytywni mają swoje święto – Europejską Konferencję Psychologii Pozytywnej. W tym roku w Angers (Francja) w dniach 28.06–01.07 odbyła się jej ósma edycja.
Podczas konferencji można było usłyszeć wystąpienia dotyczące
wszystkich bieżących kwestii z zakresu psychologii pozytywnej.
Wykłady plenarne wygłosili m.in. James Pawelski, Barbara Fredrikson czy Wilibald Ruch. W konferencji wzięła udział mgr Małgorzata Najderska – doktorantka Instytutu Psychologii WFCh.
Wystąpienia podczas konferencji prezentowały wysoki poziom
naukowy i merytoryczny, wskazując zwłaszcza na ogromną wartość rzetelnie prowadzonych badań empirycznych. Interesujące
wykłady plenarne pokazywały zastosowanie wyników badań w
codziennym życiu oraz wpływ psychologii pozytywnej na funkcjonowanie człowieka w jego środowisku. Jednak tym, co wyróżnia tę konferencję spośród innych spotkań, w których bierze
udział tak wielu naukowców i praktyków, jest jej wspaniała organizacja oraz życzliwość wszystkich uczestników wobec siebie.
Podczas konferencji widać było prawdziwego „ducha” psychologii pozytywnej. Wielką przyjemnością była również możliwość
spróbowania słynnej francuskiej kuchni.
Europejska Konferencja Psychologii Pozytywnej to także okazja
do spotkania psychologów pozytywnych z Polski. Jest to wciąż
niewielkie, choć bardzo aktywne grono osób z ośrodków naukowych w kilku miastach – m.in. w Warszawie, Poznaniu i Sopocie.
Konferencja stanowi ważną inspirację do prowadzenia dalszych
badań. Wnikliwe pytania uczestników konferencji, porównanie
doświadczeń i wyników uzyskanych przez osoby z innych krajów, a także wykłady plenarne pomagają spojrzeć na własne
problemy badawcze z nieco innej strony. Jest to również ważny
impuls do własnego rozwoju naukowego, zadawania nowych pytań i testowania kolejnych hipotez. Europejska Konferencja Psychologii Pozytywnej to obowiązkowe spotkanie dla każdego psychologa zainteresowanego tą tematyką.

Fot.: Uczestnicy spotkania w ramach Emerging Psychologists’ Program
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EUROPA – ATEIZM – ISLAM
Z udziałem pracownika Instytutu Filozofii WFCh, ks. dr. hab. Andrzeja Kobylińskiego, 21 września odbyło się w Muzeum Mazowieckim w Płocku
spotkanie pt. "Konfrontacje historyczne: Europa – Ateizm – Islam".
Zaproszeni prelegenci: red. Paweł Lisicki i ks. dr hab. Andrzej Kobyliński
zauważyli, że dziś łatwo można przesadzić i popaść w totalną krytykę islamu. „Jednak z drugiej strony, czy można mówić, że islam jest religią pokoju i praktycznie nie ma żadnej różnicy między religią Mahometa i chrześcijaństwem?” – pytał retorycznie ks. Kobyliński.
Ks. Andrzej Kobyliński zaproponował, aby we współczesnej dyskusji z islamem odwoływać się do Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka, podpisanej
przez przywódców państw islamskich w 1990 roku. „Jest to deklaracja
światopoglądowa, krótka i konkretna. Na jej podstawie warto rozmawiać,
choć ukazuje ona oczywiście poważne różnice między naszymi religiami i
kulturami” – mówił ks. Kobyliński.
W trakcie dyskusji z uczestnikami i pytań o islam oraz formy chrześcijaństwa "bez Chrystusa", chrześcijaństwa kulturowego dzisiaj, ks. Kobyliński
wyraził przekonanie, że musimy mimo wszystko szukać przestrzeni, w których możemy rozmawiać z islamem i wypracowywać wspólne stanowisko.
„Ogromna w tym rola filozofii i etyki. Stoi przed nami wyzwanie zewnętrzne
– czyli spotkanie z islamem, i wyzwanie wewnętrzne – czyli problem z podzielonym i wciąż dzielącym się chrześcijaństwem” – stwierdził.
Na zakończenie spotkania ożywioną dyskusję wzbudziło pytanie o możliwość istnienia etyki ateistycznej oraz o postawę chrześcijan wobec
uchodźców. „Trzeba bronić nadziei w XXI wieku. Mimo wyzwań i problemów to nasze stulecie nie jest chyba najgorsze” – konkludował ks. Andrzej
Kobyliński.

Polska Grupa Robocza ds. Problemów Etycznych Końca Życia
Prof. dr hab. Wojciech Bołoz z Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz dr hab. Andrzej Kobyliński z Instytutu Filozofii WFCh uczestniczą w pracach Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, która jest stałym zespołem specjalistów z zakresu etyki, medycyny i prawa
utworzonym w 2008 roku w Warszawie w ramach współpracy pomiędzy Centrum Ekologii
Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedrą
i Zakładem Opieki Paliatywnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do których dołączył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Polska należy do tych krajów, w których nie ma pełnomocników medycznych. Wprowadzenie
takiej instytucji do polskiego sytemu prawnego postuluje Polska Grupa Robocza ds. Problemów
Etycznych Końca Życia. Członkowie tej Grupy opublikowali wiosną 2016 roku szczegółowy projekt odpowiednich zmian w polskim prawie. Zgodnie z tym projektem każda nieubezwłasnowolniona osoba dorosła mogłaby zostać pełnomocnikiem medycznym. Pełnomocnictwo zaczynałoby obowiązywać w momencie utraty przez mocodawcę kompetencji decyzyjnych lub w momencie wyrażenia woli o nieinformowaniu o stanie własnego zdrowia. Pełnomocnik medyczny podejmowałby decyzje w sprawach związanych z postępowaniem medycznym, ale nie miałby obowiązku pełnienia funkcji opiekuńczych wobec pacjenta.

14

Newsletter WFCh

Nr 2: III.2016 – IX.2016

15

Newsletter WFCh

Nr 2: III.2016 – IX.2016

International Student Service

FOLDER TO DOWNLOAD

FOLDER TO DOWNLOAD

16

Newsletter WFCh

Nr 2: III.2016 – IX.2016

17

