
 

 

 

Uchwała Nr 80/2011 
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 16 czerwca 2011r. 

w sprawie przyjęcia Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstał jako uczelnia 

publiczna w 1999 roku, przejąwszy bogate dziedzictwo Akademii Teologii Katolickiej  

w Warszawie, działającej w latach 1954–1999.  

Celem Uniwersytetu jest wszechstronne kształcenie zgodne z ideą integralnego 

rozwoju człowieka, które uwzględnia perspektywy nauki i wiary oraz umożliwia pełne 

wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Integralny rozwój człowieka służy 

integralnemu rozwojowi społeczeństwa zarówno pod względem kulturowym, jak  

i cywilizacyjnym. Uniwersytet kształtuje postawę odpowiedzialności za losy Uczelni, 

wychowuje obywateli odpowiedzialnych za losy państwa polskiego, gotowych do pracy na 

rzecz umacniania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka, kształtowania postaw  

w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych.  

Uniwersytet, zachowując swoją tożsamość, pozostaje otwarty na dialog.  Nieustannie 

dążąc do zwiększania swojego potencjału intelektualnego, służy rozwojowi społecznemu, 

współtworząc jego merytoryczne i etyczne zaplecze. W wypełnianiu swoich zadań kieruje się 

refleksją nad dziedzictwem ludzkiej wiedzy, a także wiernością prawdzie oraz inspiracją 

chrześcijańską. Świadom swego szczególnego charakteru Uniwersytet przyczynia się do 

ochrony ludzkiej godności, za wzór biorąc swego Patrona – Prymasa Tysiąclecia Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego. 

Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są wydziały działające na podstawie 

publicznych przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, a także – w przypadku wydziałów 

kościelnych – na podstawie Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana. Zgodnie z ideą 

universitas scientiarum Uniwersytet kształci w zakresie nauk humanistyczno-społecznych, 

teologicznych i matematyczno-przyrodniczych, dążąc do poszerzania obszaru badań o nowe 

dziedziny. Jednocześnie zapewnia rozwój rozmaitych dyscyplin w obrębie tych dziedzin,  

a także dyscyplin tworzących się na ich pograniczu zgodnie z postępem nauki i rozwojem 

kultury oraz potrzebami społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. Takie 

ukształtowanie programu studiów wynikającego z misji Uniwersytetu otwiera, zgodnie  

z nauczaniem Kościoła, przestrzeń dla spotkania nauki i wiary oraz przygotowuje 

absolwentów do uczestnictwa w dialogu międzykulturowym. Dziedzictwo Uniwersytetu 



zobowiązuje do kształcenia elit świeckich i duchownych, wyróżniających się wiedzą  

i przygotowanych do odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w społeczeństwie, a także  

w Kościele. 

W działalności dydaktycznej UKSW wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki oraz 

techniki i wiąże kształcenie ze stale rozwijającą się działalnością naukowo-badawczą 

(zgodnie z Wielką Kartą Uniwersytetów Europejskich, Bolonia 1998). Nawiązywanie do 

wartości chrześcijańskich w badaniach, edukacji i wychowaniu urzeczywistnia się niezależnie 

od zmieniających się warunków polityczno-gospodarczych i społecznych.  

Uniwersytet w swej działalności uwzględnia konstytucyjną zasadę autonomii szkół 

wyższych, respektuje przepisy prawa publicznego i kościelnego oraz zobowiązuje całą 

wspólnotę akademicką do szczególnej odpowiedzialności za wysoką jakość realizowanych 

zadań wynikających z publicznego charakteru uczelni, a także za godną realizację zadań 

wynikających z kościelnego charakteru niektórych wydziałów. 

Wartością dla każdego pracownika i studenta UKSW jest identyfikacja  

z Uniwersytetem, która wynika przede wszystkim z akceptowania jego misji. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu: 

          

 

Rektor 

       Ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski 


