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Nowe studia podyplomowe na WFCh „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” organizowane przez Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w
Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są adresowane głównie do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Studia powstały dzięki projektowi
zakwalifikowanemu do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja Ekologiczna" – organizacja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju.

Studia trwają 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich). Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 254
godziny, z czego: 80 godzin prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW; 61 godzin prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów; 61 godzin w formie wykładów.
Studia składają się z dwóch głównych bloków tematycznych. Pierwszy blok obejmuje przedmioty z obszaru
technologii zbierania danych o środowisku. Drugi blok dotyczy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na tle ochrony środowiska. W bloku pierwszym proponujemy zajęcia dotyczące: monitoringu stanu glebowego, monitoringu atmosfery oraz wód płynących, metod monitoringu fauny oraz sposobów czynnej
ochrony gatunkowej, metod monitoringu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych.
Każde zajęcia obejmują krótką część wykładową oraz zasadniczą część ćwiczeniową. Ćwiczenia prowadzone będą w grupach 15 osobowych w laboratoriach specjalistycznych (toksykologii, biologii behawioralnej,
ekologii gleby, antropologii biologicznej). Ponadto zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne.
Drugi blok zajęciowy obejmuje przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami negocjacyjnymi: techniki rozwiązywania problemów w komunikacji, mediacji gospodarczych i ekologicznych, negocjacji z elementami teorii i decyzji. Zajęcia te mają charakter zarówno wykładowy, jak i treningowy. W bloku tym umieściliśmy również zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskiem w strategii systemowej, prawa ochrony środowiska, czy edukacji wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego. Zapraszamy!
Więcej informacji: www.ekologia.uksw.edu.pl
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Studentka i doktorant WFCh otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia. Stypendium otrzymała Justyna Jastrzębska, studentka IV roku
studiów jednolitych magisterskich z psychologii oraz doktorant – mgr Radosław Rogoza w
dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Dr Edward Grott (IEiB) został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, będącym nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikającą z pracy w służbie Państwa. W imieniu Prezydenta RP Medal wręczył
Wicewojewoda Mazowiecki.
W wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego w
ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym POWER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – projekt dr Tomasza Rowińskiego
(IP) "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii" otrzymał finansowanie.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i przedsiębiorczych studentów, które są niezbędne na rynku pracy i odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Grupę docelową stanowi 96 studentów IV i V roku studiów z Instytutu Psychologii. Projekt realizowany będzie w formie zajęć o charakterze
warsztatowym i wizyt studyjnych u pracodawców. Wartość całkowita projektu wynosi
1.625.532 PLN.
W wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w
ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – wniosek złożony przez WFCh "Forum Logicum" został zakwalifikowany do finansowania na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50
PLN. Projekt jest kierowany przez dr hab. Kordulę Świętorzecką (IF). Celem projektu jest
podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat. Projekt będzie realizowany w zespole: dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. dr hab. Robert Piłat, dr hab. Maciej Bała, dr
Marek Porwolik, dr Dominika Dzwonkowska, dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak.
Wśród pięciu wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie programu pod
nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, ogłoszonego przez MNiSzW, projekt "Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku",
którego kierownikiem jest pracownik Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. Maciej Bała, uzyskał
finansowanie w wysokości 999 846 PLN. Wnioskodawcą projektu jest Akademia "Ignatianum" w Krakowie – Wydział Filozoficzny, a projekt realizowany jest w konsorcjum m.in. z
Instytutem Filozofii WFCh (9 pracowników).
Dr hab. Adam Świeżyński (IF) został mianowany przez przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych ekspertem Zespołu ewaluacji do spraw nauk humanistycznych i prawnych w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za lata 2013-2016.
Komisja ds. Programu Santander Universidades przyznała stypendia na projekty realizowane przez studentów, pracowników naukowych i administracyjnych UKSW. Wśród osób,
którym przyznano stypendia znaleźli się pracownicy i studenci WFCh: mgr Joanna Skurzak (IF), Sandra Paruszewska (IEiB), Monika Piekacz (IEiB).
Prof. dr hab. Jan Terelak (IP) otrzymał Nagrodę Rektora UKSW (I stopnia) za działalność
naukowo-badawczą. Nagrody Rektora UKSW otrzymały także pracownice administracji
WFCh: mgr Helena Syldatk i mgr Małgorzata Urbańska.

2

Newsletter WFCh

Nr 3: X.2016 – II.2017

Abdo Haddad, syryjski chrześcijanin z Maluli, wygłosił wykład pt. „Sytuacja chrześcijan
w Syrii” (14.12.2016).
Prof. dr hab. Marcin Karas (Uniwersytet Jagielloński) wygłosił wykład na temat: „Dwie
wizje kosmosu w filozofii św. Tomasza i ich znaczenie dla rozwoju nauk” (07.12.2016).

W sali seminaryjnej Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh odbyło się spotkanie Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego. Podczas spotkania referat „Rola i działania WHO w
Polsce” wygłosiła dr Paulina Karwowska, dyrektor World Health Organization Country
Office in Poland (08.12.2016).
W listopadzie w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii gościliśmy profesorów wizytujących ze Słowacji: prof. Andreja Demutha (Uniwersytet w Trnavie) oraz prof.
Slavkę Demuthovą (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie), którzy poprowadzili
wykłady dla studentów filozofii i psychologii („Game Theory and the Problem of Decision”; „Cognitive Aspects of the Aesthetical Experience”; „Developmental Psychology”;
„Thanatology”).
W ramach studiów filozoficznych prowadzonych w języku angielskim (Philosophy and
Culture of East-Central Europe. Experience and Thought) odbyło się spotkanie z Philipem E. Steele’em, autorem książki: „Nawrócenie i chrzest Mieszka I” (16.11.2016).
Prof. Karel Stibral z Uniwersytetu Masarykova w Brnie poprowadził wykłady dla studentów w Instytucie Ekologii i Bioetyki: „Żywe organizmy w sztuce” oraz „Preferencje
estetyczne odnośnie krajobrazu w ramach psychologii ewolucyjnej człowieka”
(17.11.2016).
Na zaproszenie Instytutu Psychologii odbył się wykład prof. Alfrieda Längle, założyciela i przewodniczącego International Society for Logotherapy and Existential Analysis, pt.
„Sens i spełnienie w życiu – podejście analizy egzystencjalnej” (26.10.2016).
Na wspólne zaproszenie WFCh i WNHiS odbył się wykład prof. Gerardo Cunico z
Uniwersytetu w Genui: „Religion as a source and remedy of evil” (12.10.2016).
Na zdjęciach od góry:
Abdo Haddad, Andrej Demuth, Slavka Demuthova, Philip E. Steel, Alfried Längle, Gerardo Cunico

http://tnfs.pl/raportbrundtland
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Prezentujemy najnowsze publikacje książkowe autorstwa pracowników i doktorantów WFCh:
 Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016
 Jurata Bogna Serafińska, Logos i mit. Mit i logos, Wydawnictwo Armagraf, Krosno 2016
 Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (red.), Return to the oikos. Ways to recover our common home, LAS, Roma 2016
 Piotr Ochotny, Prawda a postmodernizm. Wyzwanie dla moralności chrześcijańskiej, Włocławek 2016

 Zdzisław Majchrzyk (red.), 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2016
 Jan Sochoń, Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii religii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
2016
 Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liber Libri,
Warszawa 2016
 Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska, Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej, Liber Libri, Warszawa 2016.
 Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Liber
Libri, Warszawa 2016.
 Jarosław Janowski, Zagadnienia istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych, Liber Libri, Warszawa 2016.
 Maria Ryś, Odporność psychiczna i relacje interpersonalne osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
 Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 Waldemar Woźniak, Sławomir Ślaski (red.), Wokół sprawców przestępstw, Episteme (UKSW), t. 111, Wydawnictwo UKSW, Warszawa – Łomża 2016.
 Jacek Grzybowski, Jan Sochoń (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 7: Józefa Sadzika filozofia
znaków czasu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
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Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie programu
pod nazwą "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX
i XXI wieku”, ogłoszonego przez MNiSzW, projekt "Pomniki Polskiej Filozofii
Chrześcijańskiej XX wieku", którego kierownikiem jest pracownik Instytutu
Filozofii WFCh, prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, uzyskał finansowanie w
wysokości 999 846 PLN. Wnioskodawcą projektu jest Akademia "Ignatianum" w Krakowie – Wydział Filozoficzny, a projekt realizowany jest w konsorcjum m.in. z Instytutem Filozofii WFCh.

W wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr
3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – wniosek złożony
przez WFCh "Forum Logicum" został zakwalifikowany do finansowania na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50 PLN. Projekt jest
kierowany przez dr hab. Kordulę Świętorzecką. Celem projektu jest podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat.
Projekt będzie realizowany w zespole: prof. Kordula Świętorzecka (kierownik), prof. Robert Piłat, ks. prof. Maciej Bała, dr Marek
Porwolik, dr Dominika Dzwonkowska, dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak.

W wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu nr
2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – projekt dr Tomasza Rowińskiego (IP WFCh) "Inkubator PSI: modele kompetencyjne
studenta psychologii" otrzymał finansowanie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i
przedsiębiorczych studentów, które są niezbędne na rynku pracy i odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Grupę docelową stanowi 96 studentów IV i V roku studiów z Instytutu Psychologii. Projekt realizowany będzie w formie za jęć
o charakterze warsztatowym i wizyt studyjnych u pracodawców. Wartość całkowita projektu wynosi 1.625.532 PLN.

W ramach konkursu NCN „Symfonia 4” przyznane zostało finansowanie projektu złożonego przez prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka z WNHiS UKSW „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej”, w którym nasz wydział jest udziałowcem w
ramach konsorcjum. Kierownikiem ze strony WFCh jest dr hab. Jacek Tomczyk z Instytutu Ekologii i Bioetyki. Suma projektu: 2 704 560.00 PLN.
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Kronika konferencyjna
konferencje zorganizowane na WFCh i współorganizowane przez WFCh

 III Konferencja Naukowa pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" – Warszawa, 19.01.2017 (Instytut Ekologii i Bioetyki)
 Debata "Kultura? A cóż to takiego?" – Warszawa, 19.12.2016 (Redakcja czasopisma popularno-filozoficznego „Filozofuj!” i Klub „Filozofuj!”)
 Konferencja naukowa pt. "Wokół normatywności" – Warszawa, 15.12.2016 (Instytut Filozofii, Sekcja Teorii Poznania i Filozofii Języka)
 Konferencja naukowa pt. "Filozofia zrównoważonego rozwoju" – Warszawa, 21.11.2016 (Instytut Ekologii i Bioetyki)
 Sympozjum dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi w 90. rocznicę urodzin – Warszawa, 19.11.2016 (Katedra Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej)
 Warszawski Dzień Filozofii 2016: "Filozofia a literatura" – Warszawa, 17.11.2016 (Instytut Filozofii)
 Kongres o mężczyźnie: "Adamie – gdzie jesteś?" – Warszawa, 22-23.10.2016 (Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień)

17 listopada 2016 roku obchodzono Warszawski Dzień Filozofii, w Światowym Dniu Filozofii UNESCO. Spotkanie na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował Instytut Filozofii i Katedra Filozofii Kultury,
przy współudziale Koła Naukowego Studentów Filozofii UKSW. Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW,
dr hab. Adam Świeżyński, powitał prelegentów i zgromadzonych gości. Przypomniał dotychczasowe tematy spotkań.
Przywołał postaci filozofów a zarazem popularnych literatów, takich jak Jean Paul Sartre, Albert Camus, Umberto Eco,
jako pretekst do dalszych wysublimowanych rozważań nad związkami filozofii i literatury.
Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń wprowadził w temat konferencji wskazując na tendencję pobergsonowską – przekonanie, że
nie warto oddzielać filozofii od literatury. Przywołał zarazem pojęcie poezji, jako stwarzającej język i rzeczywistość, w opozycji do filozofii dążącej do rygorystycznego oczyszczenia języka, aż do uzyskania efektu przejrzystości. Wspominając o
różnorodnych ujęciach problemu prowokował do refleksji. Wystąpienie podsumował konstatując najgłębsze zakorzenienie
refleksji filozoficznej w poetyckim stylu myślenia. Gośćmi Warszawskiego Dnia Filozofii byli: prof. dr hab. Stefan Chwin
(Uniwersytet Gdański) z wykładem „Literatura i wyobraźnia filozoficzna”, prof. dr hab. Robert Piłat (IF, WFCh, UKSW) z referatem „Niepowściągliwość. Filozofia działania od Szekspira do Davidsona”, prof. dr hab. Zofia Zarębianka (Uniwersytet
Jagielloński) która mówiła o filozofia rozproszona w wierszu i poeta, eseista, tłumacz i autor wielu piosenek: Ernest Bryll z
wykładem „Poeta o filozofii …” Konferencję zakończyła dyskusja między prelegentami i uczestnikami konferencji.
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Wizyty studyjne pracowników WFCh
W dniu 28 października 2016 roku pracownicy Instytutu Psychologii z
Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW odbyli wizytę studyjną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Centralne Laboratorium
Psychologiczne IP UKSW reprezentowali: prof. dr hab. Jan F. Terelak
(kierownik CLP) z zespołem Pracowni Psychologii Transportu: dr Moniką
Małkiewicz (kierownik PTS), dr. Olafem Truszczyńskim, dr. Zdzisławem
Kobosem oraz mgr. Dominikiem Gołuchem. Uczelnie przyjmującą reprezentował prof. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu) wraz z pracownikami naukowymi i naukowo-technicznymi.
Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej w ramach przygotowywanego grantu na temat neuromózgowych
kryteriów starzenia się kierowców w kontekście bezpieczeństwa jazdy.
Przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk o człowieku. Uznali, że perspektywa neuropsychologiczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie
badań empirycznych prowadzonych od lat w ramach Katedry Pojazdów
Samochodowych i Transportu w warunkach realnego zagrożenia drogowego na poziomie rejestracji czasów reakcji na nagle pojawiające się
przeszkody na drodze. Z kolei pracownicy IP WFCh są zainteresowani
możliwością badania kierowców w realnych warunkach drogowych.
W ramach wizyty prof. dr hab. inż. T. Stańczyk przedstawił dorobek naukowy KPST oraz zaprezentował eksperymenty naturalne przeprowadzane
zwykle na torze wyścigowym pod Kielcami (ze względów bezpieczeństwa)
z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanych, dynamicznie pokazujących się przed jadącym kierowcą makiet, realistycznie przedstawiających
pieszego, samochód osobowy lub TIRa. Ponadto dr inż. Rafał S. Jurecki
(Kierownik Pracowni Dynamicznego Symulatora Samochodu) zaprezentował symulowane przeszkody i utrudnienia drogowe.

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników
Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki
UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (dyrektor Instytutu), dr
Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika
Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil
Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata
Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnię
przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson,
prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu). Zasadniczym celem
wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej
na instytucjonalną. Przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że
perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe
uzupełnienie badań empirycznych.
W ramach 5-dniowej wizyty odbyło się spotkanie z rektorem uczelni,
dziekanem i pracownikami Uniwersytetu. Pracownicy UKSW mieli możliwość zaprezentowania stanu badań w swoich dyscyplinach naukowych
oraz realizowanych projektów badawczych. Ponadto delegacja zapoznała
się ze strukturą wizytowanego Uniwersytetu, specyfiki badań i organizacji
dydaktyki (kampus w Hvanneyri). W czasie wizyty naukowcy z WFCh,
reprezentujący biologiczny profil IEiB, mieli możliwość pobrania do badań
prób gleby oraz materiałów ze środowiska morskiego. Ponadto podjęto
dyskusję na temat obszarów przyszłej współpracy i wymiany naukowej.
Wizyta finansowana była ze środków Programu Fundusz Stypendialny i
Szkoleniowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Na zakończenie wizyty prof. dr hab. Jan F. Terelak scharakteryzował zainteresowania badawcze swojego zespołu i zaprosił do współpracy po
czym odbyła się wspólna dyskusja nad obszarami możliwych wspólnych
badań, która będzie skonkretyzowana po rewizycie przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej w Laboratorium Psychologii Transportu WFCh
UKSW.
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Doktoranci i studenci Instytutu Psychologii WFCh
na konferencji „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”
W dniach 12-13 października 2016 roku, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska
Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pod tytułem „Kobiety – Mężczyźni. Romantyczne relacje”. Ideą, która przyświecała organizacji konferencji, było podjęcie problematyki uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami a
mężczyznami.
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW reprezentowali pracownicy, studenci i doktoranci z Instytutu Psychologii. Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta wraz doktorantką mgr Pauliną Trębicką wygłosiły referat
„Style humoru małżonków a jakość związku”. Dr Jarosław Jastrzębski wraz z zespołem magistrantów - Natalią
Przybysz, Małgorzatą Nazarowicz, mgr Luizą Jaszewską i mgr Anną Drążdżewską – w czterech referatach zaprezentowali wyniki swoich badań, poświęconych znaczeniu systemu potrzeb psychologicznych i rodzaju doświadczanych emocji w kształtowaniu się jakości relacji w bliskich związkach.
dr Jarosław Jastrzębski, mgr Paulina Trębicka, Natalia Przybysz i Małgorzata
Nazarowicz po zakończeniu konferencji z prof. dr. hab. Zbigniewem Izdebskim

Studenci filozofii na sympozjum metafizycznym
– 2400 lat od urodzin Arystotelesa
1 grudnia 2016 roku w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się XIX Międzynarodowe sympozjum metafizyczne „Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej” odbywające się
z okazji 2400 rocznicy urodzenia Stagiryty. Konferencja zgromadziła licznych gości z całej Polski, a
także z ośrodków zagranicznych. Instytut Filozofii UKSW reprezentowali studenci pierwszego roku
filozofii, studenci członkowie Koła Naukowego Studentów Filozofii i doktoranci. Wyjazd na sympozjum
zorganizował ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW opiekun KNSF. W ramach sympozjum odbyło się 14 wykładów i liczne dyskusje. Wyjazd był bardzo udaną formą pogłębienia wiedzy o filozofii
Arystotelesa.

O FILOZOFII MEDIALNIE
Zapraszamy do słuchania cyklicznych audycji pt. "Rachunek myśli"
emitowanych w Programie II Polskiego Radia z udziałem pracownika IF WFCh prof. Roberta Piłata, m.in.: Jak filozofia tłumaczy
samotność?; Furia. Nieopanowany gniew okiem filozofa; "Próby"
Montaigne'a, czyli czego uczą filozofowie; Żyj chwilą! Tylko co to
właściwie znaczy?

http://www.polskieradio.pl/8/5534
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Adam Świeżyński: Dear Nasreen, why did you decide to start
philosophical studies in our faculty in Poland?

AŚ: What are the most important differences between
studying in your country and in Poland?

Nasreen Akter: This faculty offers the course: “Philosophy and
Culture of East-Central Europe – experience and thought”. This
course is based on not only one country but also on all central
European countries. I can thus acquire knowledge about different
culture and philosophy of different countries in this region of Europe. It seems to me very interesting that's why I choose this
course.

NA: The standard of education of Poland is more better than in
our country. Our students pass exams just by memorizing theory. But here together with the theory teachers show different examples. Students are taught things related to the main topics oftenby using the Internet - so I think it is technologically more
developed than in my country.

AŚ: So, how do you like Poland?
NA: Poland is very beautiful. I have never seen snow before coming here. Many things are totally different from my country. This is
a new experience for me. So I am very happy to be here and
have many new experiences.
AŚ: And what do you think about people of our country?
NA: Before coming here I had concept mistaken view of European people but I was wrong. Polish people are so much cordial,
helpful and friendly. I am staying here with Catholic sisters in their
house. They treat me like a family member so I don't miss my
family much. I am thankful to the Faculty of Christian Philosophy
for giving my such a nice family here.
AŚ: What did you know about Poland before your arrival?
NA: Actually, the first time I saw a different part of Poland in an
Indian drama series. After that I learnt something about Poland
through the Internet, for example that Poland is a highly developed country and day by day it is becoming economically stronger and that now one has much better chances of pursuing one’s
career in this country.

AŚ: And what are you planning to do after finishing your
studies?
NA: As I said before Poland is the best country now for starting
a good career so after finishing my university program I will
make my career here.
AŚ: Would you recommend studying in our faculty to other
foreign students?
NA: Of course. I just want to say to other foreign students that
this is a perfect chance to learn about different countries, to gain
different experience and to make new friends. So take this
chance, make your life more interesting and beautiful by enrolling in programs offered by this faculty. At last I want to say that I
am so grateful to my teachers, especially dr. Roman Tomanek,
for helping me from the begging till now. Today I am safe here
only because of them. Thank you.
AŚ: Nasreen, it was nice to meet you. Thank you for this
conversation and good luck!

AŚ: What was the most surprising thing after your arrival in
our country?
NA: Oh my God! When I landed in Warsaw airport at the beginning of November, I was in a shock. I was just thinking how people can live here in this temperature! I did not think that it is so
cold in Poland. But people told me that in a few months it will be
much better.

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2017.html

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2159
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Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas” powstało w styczniu 2017 roku.
Jednostka funkcjonuje w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nowy podmiot stanowi kontynuację Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, które w latach 2000-2016 prowadziło swoją działalność jako jednostka międzywydziałowa UKSW w Warszawie.
Celem CESiB „Dignitas” jest realizacja społecznych funkcji filozofii, prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakr esu etyki stosowanej i bioetyki, promocja humanistycznych podstaw współczesnych sporów etycznych i bioetycznych, rozwiązywanie praktycznych problemów moralnych na gruncie filozoficznym, współpraca z innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi,
udział w debacie publicznej na temat współczesnych zagadnień etycznych i bioetycznych. Przy Centrum „Dignitas” są prowadzone Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego, których organizatorem jest Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział
Prawa i Administracji. Jednym z zadań CESiB „Dignitas” jest działalność Komisji Etyki i Bioetyki UKSW w Warszawie. Centrum
będzie także koordynować funkcjonowanie Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Aktualnie pracownikami Centrum są: dr hab. Andrzej Kobyliński i dr Jacek Meller.
W najbliższych miesiącach zostaną przygotowane wnioski o finansowanie projektów badawczych, które zostaną złożone do instytucji krajowych i zagranicznych. W dalszej perspektywie Centrum „Dignitas” przewiduje m.in. koordynację projektów badawczych
realizowanych przez doktorantów, organizację konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów, kursów.

Zakład Psychoterapii został utworzony w Instytucie Psychologii WFCh w 2016 roku. Zatrudnionych jest w nim dwóch pracowników: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk – kierownik Zakładu i dr Agnieszka Szymańska. Głównym celem Zakładu jest rozwijanie wiedzy
na temat procesu psychoterapii. Realizowany jest on przez badania nad psychoterapią, publikowanie prac z tego zakresu, prowadzone wykłady, seminaria, konwersatoria i ćwiczenia (m.in. Podstawy psychoterapii; Metodologiczne aspekty badań nad psychoterapią; Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną).
W ramach Zakładu istnieją dwa zespoły badawcze:
1) Zespół Badań nad Mobbingiem, w którego skład wchodzą: prof. L. Grzesiuk, dr A. Szymańska i dwie magistrantki – Justyna
Jastrzębska i Dominika Kot; honorowym członkiem Zespołu i konsultantem jest dr Marek Celiński (pracujący w Kanadzie), który
stworzył własną koncepcję i prowadził badania nad resilience;
2) Zespół Badań nad Psychoterapią, w którego skład wchodzą: prof. L. Grzesiuk, dr A. Szymańska i dwie doktorantki – mgr Anna
Cichocka i mgr Dorota Bułkowska-Szostek; honorowym członkiem Zespołu i konsultantem jest dr Stanisław Tokarski (aktualnie
pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich).
W realizowanych badaniach pracowników Zakładu są wykorzystywane najnowsze metody analizy statystycznej danych, takie jak:
modelowanie przy pomocy układów równań strukturalnych SEM, wykorzystywanie algorytmów data mining (algorytmy sztucznej
inteligencji). Ponadto dr Agnieszka Szymańska zajmuje się badaniami procesu wychowawczego, w tym błędami wychowawczymi
i doświadczeniem dzieci w procesie wychowawczym oraz wpływem tego doświadczenia na kształtowanie osobowości dzieci.
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https://www.facebook.com/Study-with-us-Faculty-of-Christian-Philosophy-CSWU-Warsaw-1130218280409999/

https://www.masterstudies.com/MA-in-Philosophy-and-Culture-of-East-Central-Europe-Experience-and-Thought/Poland/UKSW/
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