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Studia magisterskie „Sustainability Studies” są adresowane do studentów z zagranicy i z Polski,
którzy chcą odbyć studia na kierunku Ochrona Środowiska w języku angielskim. W ofercie studiów
znajdują się przedmioty z zakresu humanistycznych podstaw ochrony środowiska oraz dotyczące
przyrodniczych i prawnych aspektów ochrony środowiska. Dodatkowo, część zajęć prowadzona
jest przez profesorów wizytujących z zagranicy. Zapraszamy do studiowania!
Więcej informacji: www.ecology.uksw.edu.pl

Sustainability is most commonly defined as meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The field of Sustainability Studies explores and
critiques ways to achieve it in the context of maintaining ecological and environmental health while generating
economic welfare and ensuring social justice. The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme
which aims at fostering students’ understanding, appreciation, and thoughtful problem solving skills regarding
the relationship and interactions between human society and the environment. The studies will provide the
interdisciplinary background that is needed to understand many of the complex challenges facing our world,
and will equip students with the skills needed to develop solutions to these problems.
More information see: www.ecology.uksw.edu.pl
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Osiem kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Filozofia
I stopnia, Filozofia II stopnia, Filozofia III stopnia (doktoranckie), Psychologia (jednolite
magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne), Psychologia III stopnia (doktoranckie),
Ochrona Środowiska I stopnia oraz studia podyplomowe: Bioetyka i Prawo Medyczne,
Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień zostały uhonorowane certyfikatami
jakości kształcenia
przyznanymi przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty zostały przyznane w ramach II edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością". Ponadto kierunek Psychologia otrzymał
certyfikat specjalny
, a studia podyplomowe Relacje Interpersonalne
i Profilaktyka Uzależnień certyfikat specjalny
.
Certyfikaty zostały przyznane w ramach II edycji programu akredytacyjnego "Studia z
Przyszłością". Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżnione zostały kierunki realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społecznogospodarczego. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymają kierunki studiów, które
swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez
pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. O przyznaniu wyróżnień
decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce
jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli pracodawców.
Wręczenie certyfikatów odbyło się 13 kwietnia 2017 w czasie uroczystej Gali w
Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie. Jest to sukces całej społeczności
WFCh. Pracownikom, doktorantom i studentom serdecznie gratulujemy!

W imieniu WFCh certyfikaty odebrali: dziekan prof. Anna Latawiec i prodziekan dr hab. Adam Świeżyński

2

Newsletter WFCh

Nr 4: III.2017 – IX.2017

Mgr Maria Magdalena Kwiatkowska, studentka kierunku Psychologia, uzyskała w ramach programu "Diamentowy Grant" prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na realizację projektu: "Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności
oraz weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny". Na realizację swojego projektu badawczego mgr M. Kwiatkowska uzyskała 179 887 zł. Opiekunem jest prof.
UKSW dr hab. Henryk Gasiul.
W dniach 4-6 maja 2017, na 64. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii INNOVA-BARCELONA w Hiszpanii, rozwiązanie pt: "Instalacja do termolizy odpadów poliolefinowych na paliwowe frakcje węglowodorowe", którego
współtwórcami byli dr inż. Krzysztof Biernat (prof. PIMOT) oraz dr inż. Anna Matuszewska, pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki, zdobyło złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem Jury oraz Nagrodę Główną Targów w kategorii technologie przemysłowe. To samo
rozwiązanie zostało zaprezentowane na 20. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii, który odbył się w dniach 16-19 maja w Moskwie i
zdobyło także złoty medal oraz Nagrodę Specjalną Jury.
Absolwentka WFCh, dr Anna Lipska, otrzymała prestiżową Nagrodę im. Stefana Szumana, przyznawaną za najlepsze w Polsce prace z zakresu psychologii rozwoju człowieka, za
pracę doktorską "Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych.
Doświadczenie i funkcje psychologiczne". Promotorem pracy jest dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW. Dyplom Nagrody został wręczony podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, w dniach 1-3 czerwca 2017 roku w Szczecinie.
Praca magisterska mgr. Ernesta Głuszcza, pt. "Problematyka moralna w Austriackiej
Szkole Ekonomii", napisana na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Instytucie Filozofii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia (recenzent ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW), zdobyła pierwsze miejsce w szóstej edycji konkursu na najlepszą
pracę magisterską Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.
Pracownik IEiB, dr Krzysztof Biernat (prof. PIMOT), został powołany na wiodącego eksperta w zakresie technologii biorafineryjnych i biopaliw przez Międzynarodową Agencję
Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA). Agencja ta skupia 145 krajów członkowskich, w tym Polskę, a pretenduje do członkostwa kolejne 30 krajów. Zadaniem ekspertów (16 osób z całego świata) jest wybór projektów krajów rozwijających się do dofinansowania realizacji tych projektów w zakresie wykorzystania OZE, środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Agencji.
Dr Michał Piekarski (IF) znalazł się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki "Miniatura 1" i otrzymał finansowanie na zrealizowanie badań wstępnych w ramach
projektu pt. "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym".
Członkowie Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW: Ewa Gołębiewska, Karolina
Rymarczyk i Kamil Niziołek na IX Konferencji "Oko w oko z NeuroNauką" w Lublinie
(21.04.2017) wygłosili referat pt. "Rola neuroafektywnych systemów emocjonalnych w
kształtowaniu się osobowości", za który otrzymali dwie nagrody: Nagrodę Publiczności za
najlepsze wystąpienie w panelu oraz Nagrodę Komitetu Naukowego za najlepsze wystąpienie na całej konferencji.
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Prof. Peter Schmidt (Institut für Politikwissenschaft Universität Giessen) jako visiting
professor w Instytucie Psychologii poprowadził zajęcia dla studentów i doktorantów: „A
gentle introduction to Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling”; „The Role of Theory in Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation
Modelling” (15-24.05.2017).
Prof. Pavol Dancak (Instytut Filozofii i Studiów nad Religią, Uniwersytet w Preszowie –
Słowacja) jako visiting professor w Instytucie Filozofii poprowadził zajęcia dla studentów
i doktorantów: „Metamorphosis of Philosophy in the Slovak Region” (03-06.04.2017).
Prof. Alberto Clerici (Universita Niccolo Cusano, Rzym) w ramach programu Erasmus
Teaching Mobillity Staff poprowadził zajęcia dla studentów WFCh i WNHiS: „Politics
and religion in Italy, XVIIth-XXth centuries” (05-06.04.2017).
Prof. Yeh-Shin Chu z Graduate Institute of Environmental Education, National Taiwan
Normal University, przebywający w Polsce na zaproszenie Inspekcji Ochrony Środowiska, wygłosił wykład „History and perspectives of air pollution management in Taiwan”
(16.03.2017).

Na zdjęciach od góry:
P. Schmidt, P. Dancak, A. Clerici, Yeh-Shin Chu

Prezentujemy najnowsze publikacje książkowe autorstwa pracowników i doktorantów WFCh:


Robert Sroka, Etyka i prawa człowieka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa
2016.



Paweł Mazanka, Irena Grochowska (red.), Szczęśliwe małżeństwo i rodzina, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.



Paweł Mazanka, Wanda Zagórska i in. (red.), Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009), Wydawnictwo Naukowe UKSW,
Warszawa 2017.



Romuald Jaworski, Bibliodrama jako spotkanie, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017.



Ryszard Sadowski, Zbigniew Łepko (red.),
Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju.
30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland,
Wydawnictwo TNFS, Warszawa 2017
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Kronika konferencyjna
konferencje zorganizowane na WFCh i współorganizowane przez WFCh



Konferencja „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna” – Warszawa, 24.05.2017 (Instytutu Filozofii WFCh – Koło Naukowe Studentów Filozofii)



Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka” –
Warszawa, 18.05.2017 (Instytut Psychologii WFCh)



Międzynarodowa Konferencja “Formal Methods and Science in Philosophy II” – Dubrovnik, 04-06.05.2017 (Instytut Filozofii WFCh
– Inter-University Center, Dubrovnik – Instytut Filozofii w Zagrzebiu)



Międzynarodowa Konferencja „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland” – Warszawa, 20.03.2017 (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh)



Międzynarodowy Kongres Rodziny „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie” – Warszawa, 17-19.03.2017 (Studium podyplomowe Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień WFCh)



Sympozjum naukowe w ku czci św. Tomasza z Akwinu w rocznicę jego śmierci „Tomasz z Akwinu: wczoraj – dziś – jutro?” – Warszawa, 08.03.2017 (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej WFCh)

STACJA METEOROLOGICZNA
Dzięki staraniom pracowników i kierownictwa Instytutu Ekologii i Bioetyki uruchomiona została stacja meteorologiczna. Stacja monitoruje podstawowe pomiary (wilgotność, temperatura, prędkość wiatru). Docelowo stacja zostanie wzbogacona o aparaturę monitorującą
kolejne parametry powierza. Opiekunem stacji jest dr Jan Sandner. Dane są aktualizowane i przekazywane online, będą również gromadzone na serwerach Laboratorium Geologiczno-Hydrologicznego i GIS.
Aktualne dane ze stacji widoczne są na stronie: http://ieib.edu.pl/stacja-meteo-ieib-uksw
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Przez cały rok akademicki 2016/2017 kontynuowana była działalność seminarium naukowego WFCh „Oblicza racjonalności”, którego pomysłodawczynią i organizatorką jest dr hab. Janina Buczkowska (IF). Odbyło się osiem spotkań, w trakcie których wygłoszono następujące referaty:
 29.06.: prof. UKSW dr hab. Krzysztof Krzyżewski:
Czy w ogóle – i ewentualnie jak – możliwe jest z punktu widzenia psychologii sprawstwo?
 25.05.: dr Andrzej Waleszczyński:
Znaczenie efektu Knobe’a dla rozumienia działania intencjonalnego i roli sądów wartościujących z perspektywy własnych badań empirycznych
 27.04.: prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch:
O pożytkach 'more geometrico' w psychologii. Kilka refleksji z perspektywy badań nad wartościami i osobowością
 30.03.: dr Bożena Sosak-Świderska:
Aspekty metodyczne i praktyczne monitoringu ekotoksykologicznego
 23.02.: dr Grzegorz Embros:
Proces decyzyjny w systemowej strategii ochrony środowiska
 26.01.: prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński:
Dlaczego w nocy niebo nie jest jasne? – O roli paradoksu w poznaniu naukowym
 24.11.: prof. dr hab. Jan Krokos:
Trójwymiar intencjonalności
 27.10.: dr Michał Piekarski:
Regulatywna rola rozpoznawania wzorców w kodowaniu predykcyjnym a normatywność działań

W spotkaniach i dyskusjach uczestniczyli pracownicy, doktoranci i studenci WFCh oraz inne osoby spoza WFCh. Przewidziana
jest kontynuacja seminarium w roku akademickim 2017/2018. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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23 marca 2017 roku w auli Jana Pawła II odbyła się Gala Belfra Roku, zorganizowana przez Samorząd Studentów UKSW. Podczas uroczystości statuetką
Belfra Roku nagrodzeni zostali nauczyciele akademiccy, którzy zdaniem studentów najlepiej wypełniają swoje zadania. Nagrody zostały przyznane osobno dla każdego wydziału w kategoriach: Wykładowca oraz Ćwiczeniowiec Roku 2016.
Z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej nominacje do tytułu "Belfra Roku" otrzymali:
w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016":
dr Jarosław Jastrzębski (IP)
dr Agnieszka Klimska (IEiB)
dr Katarzyna Martowska (IP)
dr Włodzimierz Strus (IP)
prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński (IF)
w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016":
prof. UKSW dr hab. Jacek Grzybowski (IF)
dr Jolanta Rytel (IP)
dr Bożena Sosak-Świderska (IEiB)
dr Michał Zembrzuski (IF)
dr Cezary Żechowski (IP)
Podczas uroczystej Gali Belfra Roku nagrodę indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" z WFCh otrzymała Pani dr Agnieszka
Klimska z Instytutu Ekologii i Bioetyki, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016" z WFCh Pan dr Cezary Żechowski z Instytutu Psychologii. Laureatom serdecznie gratulujemy!
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej uczestniczyli w głosowaniu na najlepszych pracowników akademickich UKSW. W imieniu WFCh nagrodę odebrała dziekan prof. Anna Latawiec.
Studentom naszego Wydziału dziękujemy i serdecznie gratulujemy!
Nagroda dla WFCh
Laureaci: dr Agnieszka Klimska i dr Cezary Żechowski
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Nowe umowy o współpracy

28 kwietnia 2017 roku Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zawarł porozumienie o współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Umowę podpisali dyrektor KPN Mirosław
Markowski i Pani dziekan prof. dr hab. Anna Latawiec. Współpraca dotyczy realizacji zadań badawczych, wspierania działalności edukacyjnej i działalności informacyjnopromocyjnej.
20 czerwca 2017 roku dziekan WFCh prof. dr hab. Anna Latawiec podpisała, w imieniu
Instytutu Ekologii i Bioetyki, umowę z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. Umowa między innymi umożliwia młodzieży licealnej
uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Ekologii i Bioetyki.
Podpisanie umów

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE NA WFCh
Instytut Psychologii WFCh przygotował ofertę nowych rocznych kierunków studiów podyplomowych.
Rekrutacja trwa, a zajęcia rozpoczynają się od października 2017 roku.
SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NOWYCH MEDIACH
Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania komunikatu za pomocą
nowych mediów. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych
podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie
każdego elementu pracy z agencją reklamową, jak i w agencji reklamowej.
Więcej: www.nowemedia.edu.pl - www.facebook.com/komunikacjaNOWEMEDIA
360 STOPNI W MARKETINGU SPOŁECZNYM
Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii społecznych.
Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez
opiekę nad projektem, aż po kreację, PR i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie całościowego podejścia 360 stopni w marketingu społecznym.
Więcej: marketingspoleczny@uksw.edu.pl
SZKOŁA KREATYWNEGO PRZYWÓDZTWA
Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia
siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz
zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.
Więcej: www.kreatywneprzywodztwo.edu.pl - www.facebook.com/kreatywneprzywodztwo
REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK:
Studia podyplomowe Instytutu Psychologii UKSW
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WFCh w rankingu
„Perspektyw” 2017 i w systemie ELA

W ogólnym (sumarycznym) rankingu "Perspektyw" kierunki studiów
prowadzone na WFCh uzyskały następujące lokaty:
FILOZOFIA – 6 miejsce (wśród 21 kierunków ocenianych)
PSYCHOLOGIA – 10 miejsce (wśród 25 kierunków ocenianych)

ELA jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne
raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach niemal 750 tys. absolwentów
polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jak wypadają absolwenci WFCh? Oto niektóre wyniki:
Ryzyko bycia bezrobotnym (% bycia bezrobotnym poniżej średniej):


Filozofia



Psychologia



Ochrona Środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA – 20 miejsce (wśród 34 kierunków ocenianych)
*
W rankingu "Perspektyw" w kryterium dotyczącym zawodowych losów absolwentów kierunki studiów prowadzone na WFCh uzyskały
następujące lokaty:
FILOZOFIA – 3 miejsce (wśród 21 kierunków ocenianych)
PSYCHOLOGIA – 4 miejsce (wśród 25 kierunków ocenianych)
OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 miejsce (wśród 34 kierunków ocenianych)
*
W rankingu "Perspektyw" w kryterium dotyczącym cytowalności kierunki studiów prowadzone na WFCh uzyskały następujące lokaty:
FILOZOFIA – 6 miejsce (wśród 21 kierunków ocenianych)
PSYCHOLOGIA – 12 miejsce (wśród 25 kierunków ocenianych)
OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 miejsce (wśród 34 kierunków ocenianych)
*
W rankingu "Perspektyw" w kryterium dotyczącym preferencji pracodawców kierunki studiów prowadzone na WFCh uzyskały następujące lokaty:
FILOZOFIA – 11 miejsce (wśród 21 kierunków ocenianych)
PSYCHOLOGIA – 12 miejsce (wśród 25 kierunków ocenianych)
OCHRONA ŚRODOWISKA – 11 miejsce (wśród 34 kierunków ocenianych)
Wynagrodzenie ogółem:


Filozofia



Psychologia



Ochrona Środowiska

Więcej wyników szczegółowych zob.: www.ela.nauka.gov.pl
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Tegoroczny 21. Piknik Naukowy organizowany przez Centrum
Nauki Kopernika nie mógł się odbyć bez uczestnictwa przedstawicieli Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Na stoisku C44 koordynowanym przez dr inż. Bożenę SosakŚwiderską prezentowane były przez wykładowców na kierunku
ochrona środowiska: dr Izabellę Olejniczak, mgr. Pawła Bonieckiego i mgr. Macieja Sierakowskiego oraz studentów z Koła
Naukowego Przyrodników: Edytę Bernat i Kacpra Stępkowskiego, pokazy z zakresu bioetycznych metod stosowanych w
ekologii i toksykologii środowiskowej.

Po kilkutygodniowych zmaganiach grupa naszych
wytrwałych studentów IEiB przeszła pomyślnie kurs
"Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w praktyce".
Zajęcia prowadzili specjaliści w tym obszarze: mgr
inż. Jarosław Sadowski (absolwent ochrony środowiska SGGW) oraz mgr inż. Łukasz Brylak (absolwent
Wydziału Leśnego SGGW). Kurs cieszył się dużym
zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że kurs przeistoczy się w regularne zajęcia z tego zakresu.

WFCh UKSW jest partnerem w projekcie ERASMUS+ Innovative Curriculum for Strong
Identities in Diverse Europe (INSIDE). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat
tożsamości człowieka i stworzenie nowych narzędzi wspierania młodych osób w realizacji zadań związanych z tożsamością. Działania projektowe skierowane są do badaczy, studentów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych.
W szczególności wśród efektów projektu znajdą się:
1) program intensywnego, dwutygodniowego kursu dla studentów dotyczącego rozwoju
tożsamości młodzieży, który odbędzie się w marcu 2018 r. na Uniwersytecie BabeșBolyai w Rumunii; 2) kompendium artykułów na temat badań nad tożsamością i praktyk
stosowanych w pracy z młodzieżą; oraz 3) otwarte zasoby edukacyjne na temat wsparcia młodzieży mierzącej się z wyzwaniami związanymi z tożsamością.
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Michała Römera (koordynator projektu, Litwa), we współpracy z Uniwersytetem w Bolonii (Włochy), Uniwersytetem Babes-Bolyai (Rumunia), Uniwersytetem w Bordeaux (Francja), Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska) i Stowarzyszeniem Młodzieży Tolerancyjnej (ang. Tolerant Youth Association, Litwa). W skład polskiego zespołu wchodzą: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW (kierownik), dr Włodzimierz Strus, mgr Maria Kłym-Guba, mgr Ewa Topolewska-Siedzik oraz mgr Klaudia Ponikiewska. W dniach 5-10 czerwca 2017 roku przedstawiciele zespołu badawczego WFCh wzięli udział w szkoleniu i spotkaniu międzynarodowym na Uniwersytecie Bolońskim. Wydarzenia te dotyczyły treści
merytorycznych i metod dydaktycznych, które będą stosowane w czasie zajęć w Rumunii. We wrześniu 2017 rozpocznie się rekrutacja studentów chcących
wziąć udział w programie.
Więcej informacji o projekcie: www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/grant_2016-1-LT01-KA203-023220 oraz: www.inside.mruni.eu
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Członkowie Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW przeprowadzili warsztaty dla uczniów II klas LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza w Warszawie.
Uczniowie otrzymali wiedzę na temat: motywacji, technik zapamiętywania różnych treści, zaburzeń osobowości, sposobów radzenia
sobie ze stresem, stereotypów i samopoznania oraz funkcjonowania mózgu.

24 maja 2017 roku odbyła się ogólnopolska konferencja studentów i
doktorantów zatytułowana „Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna”. Konferencja
została zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Filozofii.
Członkowie KNSF każdego roku starają się stworzyć studentom i
doktorantom przestrzeń do przedstawienia w szerszym gronie wyników swoich naukowych poszukiwań i badań. W tym roku odbyły się
trzy sesje prowadzone przez członków KNSF, w ramach których
zaprezentowano dwanaście referatów. Spotkanie zgromadziło
przedstawicieli różnych polskich środowisk akademickich (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Słuchając interesujących konferencyjnych wystąpień, można było zrozumieć, że pytanie o przemoc
jest ostatecznie pytaniem o antropologiczną wizję świata i człowieka. W zależności od przyjętej antropologii przemoc może albo zostać uznana za pewien przejaw tkwiącej w człowieku niegodziwości,
albo zostać potraktowana jako niezależne od człowieka zło wpisane
w sens dziejów. Referaty wygłoszone przez przedstawicieli kilku
środowisk akademickich zaproszonych do udziału w konferencji w
wieloaspektowy sposób zaprezentowały podjęty przez organizatorów temat, skłaniając słuchaczy do dyskusji i pogłębionej refleksji
nad poruszanymi zagadnieniami.
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W dniach 6-8 września 2017 roku przedstawiciele Instytutu Ekologii
i Bioetyki (dr hab. Jacek Tomczyk, dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr
Dominika Dzwonkowska) odbyli wizytę studyjną na Wydziale Nauk
Środowiskowych i Ochrony Przyrody Norweskiego Uniwersytetu
Nauk o Życiu (Norwegian University of Life Sciences, Faculty for
Environmental Sciences and Nature). Wizyta obejmowała między
innymi spotkanie z Dziekanem Wydziału, prof. Sjur Baardsen, prodziekanem ds. nauki i rozwoju, prof. Jan Vermaat oraz przedstawicielami programów ERASMUS + (Iben Andersen, Tonje Nore). W
ramach spotkań został zaprezentowany Instytut Ekologii i Bioetyki
WFCh zarówno od strony dydaktyki, jak i prowadzonych badań naukowych w nowej bazie laboratoryjnej. Spotkanie obejmowało również zwiedzanie zaplecza laboratoryjnego, wyremontowanych budynków dydaktycznych Tårnbygget, głównej biblioteki oraz infrastruktury do nauczania zdalnego.
Obie instytucie wyraziły zainteresowane zatrudnianiem profesorów
wizytujących do swoich badań i programów dydaktycznych. W trakcie wizyty ustalono, iż oba wydziały rozpoczną współpracę od podpisania umowy dotyczącej programu Erasmus+. Ponadto ustalono,
że oba instytuty dokonają wymiany informacji na temat swoich pracowników w celu wybrania wspólnych obszarów współpracy naukowej. Kolejnym etapem współpracy ma być m.in. wspólne aplikowanie o środki na realizację projektów badawczych.

W dniach 24–28 lipca 2017 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja International Society for the Study of Individual
Differences (ISSID 2017) – jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych dotyczących tematyki różnic indywidualnych. Wykłady plenarne wygłosili psycholodzy o światowej sławie: David M. Buss, Michael W. Eysenck, Dan P. McAdams i Markus Quirin.
W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele WFCh: pracownicy IP (dr hab. Jan Cieciuch, dr Monika Małkiewicz, dr Włodzimierz
Strus), doktoranci IP (Małgorzata Najderska, Klaudia Ponikiewska,
Radosław Rogoza, Ewa Skimina, Ilona Skoczeń, Ewa TopolewskaSiedzik), studentka IP (Maria Magdalena Kwiatkowska) i była studentka IP (Dorota Makos). Zaprezentowali łącznie 11 wystąpień, w
tym sześć referatów i pięć posterów. Ponadto doktorantka Ilona
Skoczeń zorganizowała i przeprowadziła sympozjum.
Na zdjęciu od lewej: mgr Klaudia Ponikiewska, mgr Ewa Skimina, Maria Magdalena Kwiatkowska, dr Anna Włodarczyk (Universidad Católica del Norte, Chile), mgr Ewa Topolewska-Siedzik, mgr Ilona Skoczeń
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http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/288

http://ecology.uksw.edu.pl/

English courses offered for arriving students
ERASMUS+ English Courses 2017/2018 (ALL WFCh INSTITUTES)
On our Faculty...
The Faculty of Christian Philosophy encompasses three institutes: Institute of Philosophy, Institute of Psychology and Institute of Ecology and Bioethics, including altogether 16 sections and more than 30 chairs. The Faculty has a stand-alone computer labs, diagnostic laboratory, library and laboratory with the
Vienna Test System (VTS). Since 2014/15 year our students have access to new Laboratory Center of Natural Sciences and Central Psychological Laboratory.
Our mission is to provide your students with our study amicable environment where research and education come together. The Faculty offers:
• Bachelor- and Master-level programs' in philosophy and environmental protection
• Integrated Master-level program in psychology
• programmes PhD in philosophy and psychology
In our programmes of study we strive to offer diverse and attractive education based on comprehensive theoretical, methodological and practical
knowledge. Students from European universities that have signed the Erasmus Bilateral Agreement with the Faculty of Christian Philosophy in the field of
philosophy, psychology or environmental protection small spend one or two semesters studying at each of our Institutes. Please note that the incoming
Erasmus students should be officially nominated by their home institution. Information about application procedure and Erasmus + program at UKSW are
provided at International Office webpage: http://www.dwm.uksw.edu.pl/en/
Each year the Faculty of Christian Philosophy provides some courses in English for international students (see above).
The Faculty is safeguarding its future by developing high-quality research. The Faculty publishes own three scientific journals: "Studia Psychologica",
"Studia Philosophiae Christianae" and "Studia Ecologiae et Bioethicae." Recently the Faculty was assessed "A category" in the national accreditation process, demonstrating that it fully meets the requirements laid down in its mission statement.
More information can be found at Institutes' webpages (see next page).
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