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WSTĘP 

 

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która prowadzi interdyscyplinarną działalność 

badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki małżeńskiej i rodzinnej, kontynuując pracę naukową prowadzoną 

od 1975 roku w Instytucie Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego. Dnia 24 czerwca 2010 r. Senat 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie Dekretu Kongregacji Wychowania 

Katolickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., z dniem 1 września 2010 r. podzielił Wydział Teologiczny UKSW 

i przekształcił dotychczasowy Instytut Studiów nad Rodziną w Wydział Studiów nad Rodziną.  

Mocną stroną Wydziału Studiów nad Rodziną jest jego tradycja. Posiada on znaczące osiągnięcia badawcze 

i dydaktyczne, a także wychowawcze. Pracowało w nim wielu wybitnych naukowców, którzy wnieśli duży wkład 

w rozwój nauk o rodzinie. Szczególne zasługi ma tu ks. abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański - Inicjator 

i Założyciel oraz wieloletni Dyrektor tej pionierskiej placówki naukowej. Kierował on całością prac naukowo-

badawczych i dydaktycznych, przyczyniając się do wypracowania interdyscyplinarnego systemu nauk 

o małżeństwie i rodzinie, w oparciu o który doprowadzono do utworzenia w Polsce nowego kierunku studiów 

nauki o rodzinie, zatwierdzonego przed Radę Główną Szkolnictwa Wyższego 12 stycznia 1995r. Kontynuowane po 

jego śmierci starania Wydziału, aby nauki o rodzinie stały się odrębną dyscypliną naukową, zostały uwieńczone 

pozytywną decyzją w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 8 sierpnia 2011r. 
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Podobnie jak cały Uniwersytet, Wydział Studiów nad Rodziną kieruje się przepisami prawa polskiego, 

szczególnie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – „Prawo o szkolnictwie wyższym” (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

przepisami prawa kanonicznego, szczególnie konstytucji apostolskiej „Sapientia Christiana” z dnia 15 kwietnia 

1979r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych.  

Wydział posiada niezbędny potencjał naukowy i dydaktyczny do realizacji misji UKSW. Na Wydziale jest 

prowadzony jeden kierunek studiów: nauki o rodzinie. Strukturę organizacyjną Wydziału obecnie tworzy dziewięć 

katedr reprezentujących różne dyscypliny naukowe, co sprzyja interdyscyplinarności badań naukowych. 

Uchwalenie przez Senat UKSW w marcu 2014 roku nowej Misji i Strategii Rozwoju UKSW oraz zmieniająca się 

sytuacja społeczna i prawna domagają się zaktualizowani i dostosowania Misji i Strategii Rozwoju Wydziału 

Studiów nad Rodziną UKSW. Strategia Rozwoju WSR na lata 2014-2020 stanowi kontynuację kierunków rozwoju 

wyznaczonych w 2012 roku. Ponadto, Strategia Rozwoju WSR uwzględnia stan prawny oraz realizuje cele zawarte 

w dokumentach państwowych i kościelnych, obejmujących strategię rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego 

w Polsce. 
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MMIISSJJAA  II  WWIIZZJJAA    

WWYYDDZZIIAAŁŁUU  SSTTUUDDIIÓÓWW  NNAADD  RROODDZZIINNĄĄ  UUKKSSWW  

 

Misja Wydziału jest ściśle związana z misją i strategią UKSW, który jest uniwersytetem o charakterze katolickim 

i publicznym. Podstawowym zadaniem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej 

na możliwie najwyższym poziomie, poprzez kształtowanie osób dojrzałych do podjęcia działalności zawodowej.  

Wydział kieruje się wysokimi standardami etycznymi oraz zasadą szacunku i szczerego dialogu.  

Misja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w sposób integralny związana jest z podstawowym celem jego 

powołania jakim jest promocja rodziny oraz jej obrona przed zagrożeniami i dysfunkcją. Małżeństwo i rodzina, jako 

wspólnota mężczyzny i kobiety, są niezastępowalne i niezbędne do rozwoju człowieka. Zdrowa i silna rodzina 

przyczynia się jak nikt inny do przeobrażania świata, do jego humanizacji i prawdziwego postępu cywilizacyjnego.  

Wydział Studiów nad Rodziną podejmując zobowiązania wymienione w Statucie Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Regulaminie Statucie Wydziałów Nauk Kościelnych, w swojej specyficznej 

misji akcentuje następujące szczegółowe cele: 
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1 zachowania wierności w przekazywaniu Prawdy objawionej o małżeństwie i rodzinie jako Bożym 

powołaniu, nauczanej przez Kościół rzymsko-katolicki,  

2 promocja i ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, oraz opartej na nim rodziny, jako 

wspólnoty osób, 

3 promocja rodziny będącej podstawą społeczeństwa i dobrem wspólnym, 

4 rozwijania interdyscyplinarnego charakteru nauk o rodzinie, zgodnie z nauką II Soboru Watykańskiego 

oraz z potrzebami społecznymi w Polsce i na świecie,  

5 zachowania pastoralnego i formacyjnego charakteru studiów, 

6 kształtowania postaw odpowiedzialności za ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci, 

7 ochrona człowieka i rodziny przed wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, troska o rodziny 

dysfunkcyjne i zagrożone ubóstwem. 

Nauczyciele akademicy i studenci Wydziału powinni być zawsze świadomi doniosłości tejże misji, zarówno 

w dziedzinie dydaktyki i badań naukowych, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Kościoła.  

Powyższa misja Wydziału wypełnia się we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu oraz instytucjami 

kościelnymi oraz państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i otoczeniem społeczno-

gospodarczym w kraju i zagranicą.  
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Dążeniem Wydziału jest, aby być coraz bardziej rozpoznawalną jednostką naukową i dydaktyczną w Polsce i 

w świecie, poprzez otwartość na problemy współczesności przy jednoczesnym poszanowaniu własnej tradycji 

naukowo-badawczej. 

Wydział Studiów nad Rodziną był inicjatorem i brał udział w działaniach mających na celu utworzenie 

dyscypliny nauki o rodzinie. Obecnie podejmuje współpracę z innymi ośrodkami w Polsce, aby pracownicy 

naukowi mogli promować doktorów w dyscyplinie nauki o rodzinie. Potencjał naukowy pracowników wydziału jest 

perspektywiczny. Pracownicy naukowi wytrwale aplikują o przyznanie grantów. Wydział otrzymał kategorię B. 

Wydział podejmie działania  nie tylko o utrzymanie tej kategorii ale również o jej podwyższenie. Władze wydziału 

podejmą starania mające na celu poszerzenie grona pracowników naukowych, aby wystąpić z wnioskiem 

o przyznanie uprawnień do doktoryzowania.   

Wysoka jakość oraz wzrost potencjału naukowo-badawczego oraz dydaktycznego Wydziału zależy od 

sprawnego zarządzania. Od strony naukowej i dydaktycznej, wydział chce zatrudniać jak najlepszych kandydatów, 

w postępowaniach konkursowych, wpisujących się swoimi badaniami w zadania badawcze i dydaktyczne 

odpowiedniej katedry. Od nowo zatrudnionych oczekuje się działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 

oraz innowacyjności, a także by UKSW był ich podstawowym miejscem pracy. W administracji będą zatrudniane 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje, dbając o to, by nie było nadmiernej zmienności w zatrudnieniu.  
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Nieprzerwanie od roku 1975 Wydział prowadzi swoją działalność naukowo-dydaktyczną w pomieszczeniach 

użyczonych przez Instytut Świętej Rodziny w Łomiankach.  W związku z nowelizacja Prawa o Szkolnictwie 

Wyższym Wydział musi dostosować warunki lokalowe do wymogów ustawy.  

Wydział pozostaje w różnorodnych relacjach ze swoim otoczeniem, które postrzega jako szansę swego rozwoju. 

Nieustannie szuka on pomostów pomiędzy nauką a sferami gospodarki, kultury i polityki, w których znajdzie ona 

swoje praktyczne zastosowania. Władze Wydziału maja na celu kontynuowanie pogłębionych kontaktów 

w środowiskach naukowych, społecznych, samorządowych, politycznych i kościelnych. 

Jednym z celów Wydziału jest realizowanie zadań badawczych, które odznaczają się oryginalnością, 

innowacyjnością i zastosowaniem praktycznym, poszukiwanie zadań interdyscyplinarnych oraz dążenie do 

tworzenia zespołów i nawiązywania przez naszych pracowników współpracy z naukowcami z innych jednostek 

uczelnianych i ośrodków badawczych w kraju i zagranicą. Prowadzone na wydziale badania maja charakter 

interdyscyplinarny w zakresie szeroko rozumianych nauk o rodzinie.  Wydział będzie się starał o przestrzeganie 

przyjętych standardów etycznych wobec pracowników naukowych i prowadzonych przez nich badań i będzie 

jednoznaczne reagował na ich naruszenia. Władze Wydziału podejmą działania ukierunkowane na zachowanie 

znaczącej pozycji wśród ośrodków naukowych prowadzących kierunek nauki o rodzinie i wzrost prestiżu 

międzynarodowego oraz intensyfikację aktywności naukowej, mierzonej jakością i liczbą publikacji a także ich 

docenieniem i funkcjonowaniem w obiegu naukowym i społecznym.  
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Działalność dydaktyczna Wydziału obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, oraz studia podyplomowe 

i kursy, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział podejmuje troskę o najwyższą jakość 

procesu dydaktycznego. Wydział pragnie zapewnić studentom jak najlepszą jakość studiowania i skuteczność 

procesu dydaktycznego, które powinny przełożyć się na możliwość realizacji ich planów zawodowych. Wydział 

będzie się starał o wzbogacanie oferty studiów licencjackich i magisterskich, przynoszących studentom satysfakcję 

osobistą oraz gwarantujących im odpowiednią pozycję na rynku pracy oraz utworzenie nowych specjalności na 

kierunku nauki o rodzinie. Władze wydziału będą wspierać inicjatywy dotyczące powoływania studiów 

podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych, które będę odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie osób 

czynnych zawodowo, umożliwiających specjalizację zawodową oraz pogłębianie pasji naukowych. Wydział 

podejmie starania w celu wzmacniania kompetencji społecznych studentów i ich przygotowanie do partycypacji 

w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: praca zespołowa, prowadzenie rzeczowej 

dyskusji, formułowanie merytorycznych argumentów, wypowiadanie swoich racji z zachowaniem szacunku dla 

innych oraz uwrażliwianie młodych ludzi na konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy naukowej, życiu 

społecznym i politycznym. Wydział podejmie działania rozwijanie wspólnoty akademickiej pojmowanej jako 

wspólnota uczonych, studentów, absolwentów oraz pracowników administracyjnych. Władze wydziału będą 

kontynuowały ścisłą współpracę z samorządem studentów i organizacjami studenckimi w celu umocnienia tej 

wspólnoty i poprawy warunków studiowania oraz rozwoju działalności studenckiej na wydziale. 
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Wydział od wielu lat utrzymuje bliskie kontakty z ośrodkami naukowymi dydaktycznymi zagranicznymi w wielu 

krajach. Obejmuje to takie działania jak, uczestnictwo w programie Erasmus, wyjazdy zagraniczne, wizyty 

studyjne, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, staże, wymiana nauczycieli akademickich, 

studentów i pracowników administracji. Wydział ma podpisane umowy z ośrodkami w Niemczech, Słowacji, 

Belgii, USA. Wydział pragnie intensyfikować umiędzynarodowienie własnych procesów badawczych 

i dydaktycznych. Już dziś wielu pracowników WSR ukończyło specjalistyczne studia za granica i zdobyło tam 

stopnie naukowe. Na wydziale zawsze byli i nadal są studenci spoza Polski. Wydział podejmie działania mające na 

celu utworzenie systemu umożliwiającego zapraszanie profesorów wizytujących, umożliwienie studentom 

odbywania staży zagranicznych oraz wspólne prowadzenie badań naukowych z ośrodkami zagranicznymi 

i organizowanie konferencji międzynarodowych a także publikacje monografii oraz artykułów w języku angielskim 

lub innych językach kongresowych. 

Wydział posiada bibliotekę wydziałową oraz Ośrodek Dokumentacji Nauk o Rodzinie. Biblioteka Wydziału 

Studiów Nad Rodziną powołana została (jako Biblioteka Instytutu Studiów nad Rodziną) zarządzeniem Rektora 

Akademii Teologii Katolickiej, wydanym w wykonaniu uchwały Senatu ATK z dnia 6.12.1981r. Powstała na bazie 

bogatego księgozbioru prywatnego gromadzonego przez Założyciela Instytutu Studiów nad Rodziną, ks. abpa prof. 

dra hab. Kazimierza Majdańskiego. Księgozbiór ten został oddany Bibliotece w depozyt. W dniu 10.01.2011r. 

Zarządzeniem Rektora UKSW nr 4/2011 Biblioteka Instytutu Studiów nad Rodziną została przekształcona 

w Bibliotekę Wydziału Studiów nad Rodziną. Do zadań Ośrodka Dokumentacji Nauk o Rodzinie należy: 
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gromadzenie informacji i materiałów z zakresu nauk o rodzinie (bibliografii, informacji o zasobach informacyjnych 

w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych, prac naukowych oraz informacji i materiałów o inicjatywach na 

rzecz rodziny z terenu całej Polski); tworzenie komputerowej bazy danych; gromadzenie materiałów i dokumentów 

powstających z okazji kongresów, sympozjów i seminariów poświęconych problematyce rodzinnej lub pokrewnej 

(skojarzonej).  

Biblioteka wydziałowa stara się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki do studiowania, prowadzenia badań 

naukowych oraz rekreacji, dba także o ustawiczne podnoszenie kompetencji informacyjnych swoich użytkowników 

zgodnie z rozwojem społeczeństwa.  
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SSTTRRAATTEEGGIIAA    

WWYYDDZZIIAAŁŁUU  SSTTUUDDIIÓÓWW  NNAADD  RROODDZZIINNĄĄ  UUKKSSWW  

 

A. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYDZIAŁU 

 

ZADANIA TERMIN 

WYKONANIA 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB 

FINANSOWANIA RODZAJ ZADANIA ZADANIE INDYWIDUALNE 

 

 

 

 

 

1. 

ZARZĄDZANIE 

WYDZIAŁEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. udoskonalanie kultury organizacyjnej na Wydziale oraz 

współpracy miedzy Katedrami WSR i jednostkami 

ogólnouczelnianymi UKSW; podtrzymywanie i rozwój 

współpracy z innymi Wydziałami UKSW na rzecz zapewnienia 

wysokiej jakości realizacji interdyscyplinarnego programu 

kształcenia na kierunku nauki o rodzinie  

2014 -2020 Władze dziekańskie, 

Kierownicy Katedr 

dotacja podstawowa 

1.2. motywowanie pracowników naukowo-dydaktycznych 

do aktywności organizacyjnej na rzecz Wydziału oraz 

promowanie postaw aktywnych wśród pracowników 

2014 -2020 Władze dziekańskie, 

Kierownicy Katedr 

dotacja podstawowa 

1.3. odpowiedzialne przeprowadzanie postępowań 

konkursowych, poprzez zapewnienie wysokich standardów 

etycznych 

2014 -2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowe Komisje 

Konkursowe 

dotacja podstawowa 

1.4. modyfikacja systemu oceny pracowników naukowo-

dydaktycznych i administracyjnych w oparciu o model 

kompetencyjny 

2015 -2020 Władze dziekańskie, 

Kierownicy Katedr, 

Kierownik Dziekanatu 

dotacja podstawowa 

1.5. modyfikacja motywującego finansowo systemu 

wynagradzania nauczycieli akademickich, zgodnego 

z zasadami stosowanymi na UKSW 

2014 -2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 
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ZARZĄDZANIE 

WYDZIAŁEM 

1.6. wprowadzenie nowego, motywującego systemu 

wynagradzania i premiowania pracowników administracji, 

który zachęca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

2014 -2020 Władze dziekańskie, 

Kierownik Dziekanatu 

dotacja podstawowa 

1.7. umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez 

zwiększenie oferty zajęć w językach kongresowych oraz 

wspieranie mobilności nauczycieli akademickich i studentów 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna, 

Pełnomocnik dziekana ds. 

programu Erasmus+ 

dotacja podstawowa 

1.8. wprowadzenie ramowych warunków, które sprzyjają 

współpracy z otoczeniem innowacyjnym 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. kontaktów 

z pracodawcami, Wydziałowa 

Rada Biznesu,  

dotacja podstawowa, 

granty projektowe 

1.9. wprowadzenie zmian na stronie internetowej WSR, aby 

była jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi, aby była 

dostępna w języku angielskim 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Kierownik Dziekanatu 

dotacja podstawowa, 

sponsorzy 

1.10. intensyfikacja działalności naukowo-badawczej poprzez 

zwiększenie liczby aplikacji na granty projektowe 

2015-2020 Pełnomocnik ds. badań 

naukowych i współpracy 

międzynarodowej 

środki z grantów 

projektowych 

1.11. intensyfikacja działań na rzecz komercjalizacji wyników 

badań naukowych i współpracy z podmiotami gospodarczymi 

2015-2020 Pełnomocnik ds. badań 

naukowych i współpracy 

międzynarodowej; 

Wydziałowa Rada Biznesu 

środki z grantów 

projektowych, dotacje 

od podmiotów 

gospodarczych 

1.12. poszerzenie oferty studiów poprzez nowe specjalności, 

studia podyplomowe i kursy doskonalące kwalifikacje 

2014-2020 Władze dziekańskie, Rada 

Wydziału, Wydziałowa 

Komisja Dydaktyczna 

dotacja podstawowa, 

środki z odpłatnej 

działalności 

dydaktycznej 

1.13. udział pracowników, studentów i absolwentów 

Wydziału oraz interesariuszy zewnętrznych 

w przygotowywaniu i doskonaleniu programów kształcenia 

2014-2020 Władze dziekańskie, Rada 

Wydziału, Wydziałowe 

Komisje: Dydaktyczna, 

Jakości Kształcenia 

 

nie dotyczy 

1.14. zwiększenie działań promocyjnych podniesienia pozycji 

Wydziału oraz zwiększenia liczby studentów 

2014-2020 Pełnomocnik ds. promocji; 

Władze dziekańskie 

dotacja podstawowa, 

sponsorzy 

1.15. zintensyfikowanie działań mających na celu uzyskanie 

uprawnień do doktoryzowania 

2015-2020 Władze dziekańskie, Rada 

Wydziału 

dotacja podstawowa 

1.16. utrzymywanie, monitorowanie i doskonalenie 2014-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja ds. 

dotacja podstawowa 
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wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Jakości Kształcenia 

1.17. wspieranie samorządności studenckiej, studenckich 

inicjatyw naukowych i kulturalnych 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Rada 

Studencka 

dotacja podstawowa 

1.18. dbałość o integralny rozwój osobowości studenta, 

zapewnienie możliwości formacji duchowej 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Rada 

Studencka 

dotacja podstawowa 

 

 

2. 

ADMINISTRACJA 

WYDZIAŁU 

2.1. stała troska o zapewnienie fachowości, sprawności 

i życzliwości obsługi studenta w Dziekanacie i Bibliotece 

Wydziału 

2014-2020 Dziekan, Kierownik 

Dziekanatu 

nie dotyczy 

2.2. doskonalenie obsługi administracyjnej studentów, m.in. 

przez rozwój e-dziekanatu 

2015-2020 Kierownik Dziekanatu środki 

ogólnouczelniane 

2.3. kształtowanie umiejętności organizacyjnych 

promujących profesjonalizm zawodowy wśród pracowników 

administracji Wydziału 

2014 -2020 Kierownik Dziekanatu  

2.4. tworzenie umiejętności komunikacyjnych i kultury 

spotkań oraz pracy zespołowej wśród pracowników 

administracji Wydziału 

2014-2020 Kierownik Dziekanatu nie dotyczy 

2.5. dbałość o właściwy dobór ilościowy i jakościowy kadry 

administracyjnej 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Kierownik Dziekanatu 

nie dotyczy 

2.6. czynny udział pracowników administracji 

w doskonaleniu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia na Wydziale 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Kierownik Dziekanatu 

nie dotyczy 

 

3. 

INFRASTRUKTURA 

WYDZIAŁU 

3.1. dostosowanie infrastruktury Wydziału do wymogów 

ustawowych 

2015-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 

3.2. optymalizacja wykorzystania dostępnej infrastruktury 

dydaktycznej i naukowo-badawczej  

2014-2020 Władze dziekańskie nie dotyczy 

3.3. dbałość o zapewnienie wyposażenia dydaktycznego  2014-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 

3.4. dalsze przystosowywanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

2015-2020 Władze dziekańskie środki z grantów 

projektowych 
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4. 

WSPÓŁPRACA 

Z OTOCZENIEM 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM 

 

 

 

 

 

 

4.1. kontynuowanie i poszerzanie współpracy uczelni 

z władzami samorządowymi Warszawy, Łomianek i innych 

miejscowości, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem 

Wojewody Mazowieckiego i innych województw 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. kontaktów 

z pracodawcami, 

Pełnomocnik ds. promocji 

dotacja podstawowa 

4.2. poszerzanie współpracy z pracodawcami, którzy 

prowadzą działalność w zakresie ekonomii społecznej 

i rodzinnej, zwłaszcza tymi którzy prowadzą działalność 

w zakresie promocji i ochrony małżeństwa i rodziny; 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. kontaktów 

z pracodawcami, 

Pełnomocnik ds. promocji 

nie dotyczy 

4.3. utworzenie wydziałowej rady pracodawców  2015 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. kontaktów 

z pracodawcami 

nie dotyczy 

4.4. współpraca z podmiotami prywatnymi we wspólnym 

aplikowaniu o przyznanie grantów w różnych instytucjach 

państwowych i społecznych; 

2015-2020 Władze dziekańskie środki z grantów 

projektowych 

4.5. uczestniczenie w stażach u pracodawców 

i przyjmowanie stażystów z przedsiębiorstw na wydziale; 

2014-2020 Władze dziekańskie środki z grantów 

projektowych 

4.6. podtrzymywanie tradycji społecznego zaangażowania 

i wypowiadania się w sprawach istotnych dla kraju i świata, tak 

w środkach masowego przekazu, jak i na forum instytucji 

publicznych 

2014-2020 Władze dziekańskie, Rada 

Wydziału 

nie dotyczy 

4.7. doskonalenie promocji Wydziału i współpracy 

z mediami 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Rada Studencka 

sponsorzy 

4.8. opiniowania projektów w zakresie prowadzenia badań 

naukowych i ich praktycznego zastosowania 

2014-2020 Władze dziekańskie, Rada 

Wydziału 

nie dotyczy 

4.9. popularyzację wyników prowadzonych badań poprzez 

zamieszczanie publikacji w repozytoriach cyfrowych, pisanie 

podręczników, organizowanie i innych inicjatywach służących 

upowszechnianiu wiedzy z zakresu nauk o rodzinie 

2014-2020 Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza, Kierownicy 

Katedr 

środki z grantów 

projektowych 

4.10. uczestniczenie w ustawicznym nauczaniu, zwłaszcza 

poprzez takie formy, jak Uniwersytet Otwarty 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR 

fundusz uczelniany 

4.11. przyczynianie się w zasadniczym stopniu do ochrony 

dziedzictwa naukowego, narodowego kulturowego i religijnego 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Kierownicy Katedr 

dotacja podstawowa, 

środki z grantów 

projektowych 
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4.12. pełniejsze otwarcie WSR na potrzeby osób 

niepełnosprawnych; opieka nad niepełnosprawnymi studentami 

na wydziale oraz aplikowanie o granty w celu poprawy 

warunków studiowania osób niepełnosprawnych 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. osób 

niepełnosprawnych 

dotacja podstawowa, 

środki z grantów 

projektowych 

 

 

 

 

5.  

WSPÓŁPRACA 

MIĘDZYNARODOWA 

5.1. przeprowadzenie weryfikacji zawartych umów 

międzynarodowych i ich ożywienie 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

 

5.2. podjęcie działań w celu zawarcia nowych umów 

z ośrodkami zagranicznymi 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

 

5.3. wspólne prowadzenie badań naukowych z ośrodkami 

zagranicznymi i organizowanie konferencji międzynarodowych 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej, 

Kierownicy Katedr 

 

5.4. publikacje monografii oraz artykułów w Studiach nad 

Rodziną w języku angielskim lub innych językach 

kongresowych; uzupełnienie składu Rady Programowej 

wydziałowego półrocznika o przedstawicieli zagranicznych 

ośrodków naukowo-badawczych 

2014-2020 
Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza, Pełnomocnik 

Dziekana ds. badań 

naukowych i współpracy 

międzynarodowej 

 

5.5. wspólne aplikowanie o granty ponadnarodowe 

i międzynarodowe; 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki z grantów 

projektowych 

5.6. utworzenie systemu umożliwiającego zapraszanie 

profesorów wizytujących oraz pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na ten cel 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki z grantów 

projektowych, sponsorzy 

5.7. umożliwienie studentom odbywania staży 

zagranicznych 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki z grantów 

projektowych 
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5.8. poszerzenie oferty kształcenia o przedmioty w języku 

angielskim, umożliwiające przyjmowanie studentów 

z zagranicy 

2015-2020 Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna 

dotacja podstawowa 

5.9. podjęcie starań w celu upowszechniania wyników badań 

przez e-publikacje 

2015-2020 Ośrodek Dokumentacji Nauk 

o Rodzinie 

dotacja podstawowa, 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

WSR 

 

 

6.  

BIBLIOTEKA 

WYDZIAŁOWA 

6.1. rozwijanie systemu biblioteczno-informacyjnego wraz 

z dostępem do specjalistycznych baz danych 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

pracownicy Biblioteki 

Wydziałowej 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

WSR, środki z grantów 

projektowych 

6.2. dokumentowanie i archiwizacja zbiorów materialnych 

i elektronicznych dla celów dydaktycznych, badawczych oraz 

społeczno-kulturowych  

2015-2020 Władze dziekańskie, 

pracownicy Biblioteki 

Wydziałowej 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

WSR, środki z grantów 

projektowych 

6.3. dalsze rozwijanie Tezaurusa nauk o rodzinie 2015-2020 Ośrodek Dokumentacji Nauk 

o Rodzinie 

środki z grantów 

projektowych 

6.4. systematyczne powiększanie zasobów biblioteki 

o publikacje z zakresu problematyki badawczej realizowanej 

przez pracowników Wydziału  

2015-2020 Władze dziekańskie, 

pracownicy Biblioteki 

Wydziałowej 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

WSR 

6.5. rozwój i uaktualnianie specjalistycznych zasobów 

bibliotecznych pozostających w gestii Wydziału  

2015-2020 Władze dziekańskie, 

pracownicy Biblioteki 

Wydziałowej 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

WSR 
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BB..  ZZAAGGAADDNNIIEENNIIAA  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE    

 

ZADANIA TERMIN 

WYKONANIA 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNE 

SPOSÓB 

FINANSOWANIA RODZAJ ZADANIA ZADANIE INDYWIDUALNE 

 

 

 

1. 

BADANIA 

1.1. doskonalenie wewnętrznego systemu oceny 

i parametryzacji działalności naukowej 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. badań 

naukowych i współpracy 

międzynarodowej 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

oraz środki z grantów 

projektowych 

1.2. troska o zapewnienie Wydziałowi najlepszej kadry 

naukowo-dydaktycznej oraz rozwoju młodej kadry naukowej 

2015-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 

1.3. wspieranie pracowników w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych na badania naukowe 

2014-2020 Władze dziekańskie nie dotyczy 

1.4. dbałość o wysokie standardy etyczne w badaniach 

naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału 

2014-2020 Władze dziekańskie nie dotyczy 

1.5. doskonalenie kryteriów oceny działalności naukowej 

i systemu nagradzania najlepszych naukowców Wydziału 

2014-2020 Władze dziekańskie nie dotyczy 

1.6. wszechstronne pozyskiwanie krajowych i zagranicznych 

funduszy na badania naukowe i publikacje 

2014-2020 Pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR 

środki projektowe 

1.7. zacieśnianie współpracy z krajowymi 

i międzynarodowymi instytucjami naukowymi, oświatowymi, 

kulturalnymi, artystycznymi, zarówno prywatnymi, jak 

i publicznymi, z organizacjami społecznymi, jednostkami 

samorządowymi i państwowymi 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik ds. badań 

naukowych i współpracy 

międzynarodowej 

środki projektowe 

1.8. publikowanie w uznanych krajowych i zagranicznych 

czasopismach naukowych i popularnonaukowych 

2014-2020 Pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR, 

Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza 

nie dotyczy 

1.9. rozwój wydziałowego periodyku naukowego Studia nad 

Rodziną, jego umiędzynarodowienie i podwyższenie jego 

kategorii 

2016 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 

1.10. prowadzenie działalności wydawniczej w ramach 2014-2020 Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza 

dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego 
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Wydawnictwa UKSW oraz szukanie partnerów w celu 

sfinansowania publikacji wydziałowych 

1.11. udział pracowników naukowych WSR w zespołach 

eksperckich, instytucjach doradczych, ciałach opiniotwórczych 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR 

nie dotyczy 

 

 

2.  

DYDAKTYKA  

I KSZTAŁCENIE 

2.1. wzbogacanie – zgodnie ze zmieniającymi się 

potrzebami społecznymi - oferty studiów licencjackich 

i magisterskich, przynoszących studentom satysfakcję osobistą 

oraz gwarantujących im odpowiednią pozycję na rynku pracy 

oraz utworzenie nowych specjalności na kierunku nauki 

o rodzinie 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna, Rada Wydziału 

dotacja podstawowa, 

środki z odpłatnej 

działalności dydaktycznej 

2.2. rozwój oferty studiów podyplomowych oraz kursów 

kwalifikacyjnych, które będę odpowiedzią na aktualne 

zapotrzebowanie osób czynnych zawodowo, umożliwiających 

specjalizację zawodową oraz pogłębianie pasji naukowych 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna, Rada Wydziału 

dotacja podstawowa, 

środki z odpłatnej 

działalności dydaktycznej 

2.3. działania mające na celu przekształcenie profilu 

kierunku nauki o rodzinie z ogólnouczelnianego na praktyczny 

- zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym  

2016 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna, Rada 

Wydziału, Wydziałowa Rada 

Pracodawców 

dotacja podstawowa 

2.4. rozwój współpracy z podmiotami gospodarczymi w celu 

zaproponowania bardziej adekwatnej oferty edukacyjnej oraz 

możliwości odbywania praktyk i staży przez studentów 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnicy Dziekana ds. 

praktyk studenckich 

środki projektowe 

2.5. ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom 

w wieku dojrzałym, umożliwienie im znalezienie swego 

miejsca w zmieniającym się rynku pracy, m. in. przez uznanie 

zdobytego wcześniej doświadczenia i kompetencji 

zawodowych 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna 

nie dotyczy 

2.6. podjęcie starań w celu wzmacniania kompetencji 

społecznych studentów i ich przygotowanie do partycypacji 

w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, 

jak: praca zespołowa, prowadzenie rzeczowej dyskusji, 

formułowanie merytorycznych argumentów, wypowiadanie 

swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych oraz 

2015-2020 Pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR 

nie dotyczy 
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uwrażliwianie młodych ludzi na konieczność przestrzegania 

norm etycznych w pracy naukowej, życiu społecznym 

i politycznym 

2.7. podjęcie działań mających na celu rozwijanie wspólnoty 

akademickiej pojmowanej jako wspólnota uczonych, 

studentów, absolwentów oraz pracowników administracyjnych. 

Władze wydziału będą kontynuowały ścisłą współpracę 

z samorządem studentów i organizacjami studenckimi w celu 

umocnienia tej wspólnoty i poprawy warunków studiowania 

oraz rozwoju działalności studenckiej na wydziale 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR 

nie dotyczy 

2.8. promocja mobilności krajowej i zagranicznej studentów 

i pracowników, a także zwiększenie liczby studentów 

zagranicznych 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnicy Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej oraz ds. 

promocji Wydziału 

nie dotyczy 

2.9. umacnianie więzi z absolwentami Wydziału 

i korzystanie z ich wsparcia dla rozwoju wydziału 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Stowarzyszenie Absolwentów 

WSR 

dotacja podstawowa 

2.10. udoskonalanie i monitorowanie systemu 

zapewniającego jakości kształcenia na Wydziale  

2014-2020 Władze dziekańskie, Rada 

Wydziału Wydziałowa 

Komisja ds. Jakości 

Kształcenia 

dotacja podstawowa 

2.11. podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli 

akademickich 

2015-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 

2.12. dbałość o wprowadzanie do dydaktyki akademickiej 

najnowszych ustaleń naukowych 

2015-2020 pracownicy naukowo-

dydaktyczni WSR 

nie dotyczy 

2.13. upowszechnianie zasad etyki akademickiej 2014-2020 Władze dziekańskie nie dotyczy 

2.14. wspieranie nowych technologii kształcenia i metod 

dydaktycznych, zwłaszcza e-learningu, ułatwiającego dostęp do 

wiedzy i dostosowanego do potrzeb nowych generacji 

studentów 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna 

dotacja podstawowa 

2.15. przystosowanie procesu i warunków kształcenia dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

2015-2020 Pełnomocnik Rektora ds. 

osób niepełnosprawnych, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

osób niepełnosprawnych 

Fundusz Osób 

Niepełnosprawnych, 

środki projektowe 



 
UUnniiwweerrssyytteett  KKaarrddyynnaałłaa  SStteeffaannaa  WWyysszzyyńńsskkiieeggoo  ww  WWaarrsszzaawwiiee  

WWW YYY DDD ZZZ III AAA ŁŁŁ    SSS TTT UUU DDD IIIÓÓÓWWW    NNN AAA DDD    RRR OOO DDD ZZZ III NNN ĄĄĄ    

   

 
 

21 

2.16. zapraszanie zagranicznych nauczycieli akademickich 

(profesorów wizytujących) do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki wydziałowe 

2.17. wspieranie działalności Kół Naukowych 2014-2020 Władze dziekańskie, 

opiekunowie kół 

środki na działalność 

studencką 

2.18. współpracę przy projektowaniu i realizowaniu programu 

studiów z interesariuszami zewnętrznymi oraz z pracodawcami 

2014-2020 Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna, Wydziałowa 

Rada Biznesu 

nie dotyczy 

2.19. zwiększanie mobilności studentów w ramach wymiany 

międzynarodowej i krajowej 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

Erasmus+ 

środki z programu 

Erasmus+ 

2.20. umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez 

zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych 

2014-2020 Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna 

dotacja podstawowa 

2.21. włączanie najzdolniejszych studentów do prac 

badawczych poprzez ich udział w grantach i konferencjach 

naukowych 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Kierownicy katedr 

środki projektowe 

 

 

 

3.  

WSPÓŁPRACA 

MIĘDZY- 

NARODOWA 

3.1. udział w zagranicznych grantach, konferencjach 

i publikacjach oraz aktywność w międzynarodowych 

stowarzyszeniach naukowych 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki projektowe 

3.2. inicjowanie i tworzenie międzynarodowych zespołów 

badawczych; zapraszanie zagranicznych badaczy na wykłady 

i staże naukowe 

2014-2020 
Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki projektowe 

3.3. przeprowadzenie weryfikacji zawartych umów 

międzynarodowych i ich ożywienie 
2014-2020 

Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

nie dotyczy 

3.4. podjęcie działań w celu zawarcia nowych umów 

z ośrodkami zagranicznymi; 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

nie dotyczy 

3.5. wspólne prowadzenie badań naukowych z ośrodkami 

zagranicznymi i organizowanie konferencji międzynarodowych; 

2014-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych  

środki na utrzymanie 

potencjału badawczego, 

środki projektowe 
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3.6. publikacje monografii oraz artykułów w Studiach nad 

Rodziną w języku angielskim lub innych językach 

kongresowych; uzupełnienie składu Rady Programowej 

wydziałowego półrocznika o przedstawicieli zagranicznych 

ośrodków naukowo-badawczych 

2014-2020 
Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza, Pełnomocnik 

Dziekana ds. badań 

naukowych i współpracy 

międzynarodowej 

środki na utrzymanie 

potencjału badawczego 

3.7. wspólne aplikowanie o granty ponadnarodowe 

i międzynarodowe 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki projektowe 

3.8. utworzenie systemu umożliwiającego zapraszanie 

profesorów wizytujących oraz pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na ten cel 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

dotacja podstawowa, 

środki z projektów 

3.9. umożliwienie studentom odbywania staży krajowych 

i zagranicznych 

2015-2020 Pełnomocnik Dziekana ds. 

badań naukowych 

i współpracy 

międzynarodowej 

środki z projektu 

Kompetencje na start 

i innych grantów 

3.10. poszerzenie oferty kształcenia o przedmioty w języku 

angielskim, umożliwiające przyjmowanie studentów 

z zagranicy; 

2015-2020 Władze dziekańskie, 

Wydziałowa Komisja 

Dydaktyczna 

dotacja podstawowa 

3.11. podjęcie starań w celu upowszechniania wyników badań 

przez e-publikacje; 

2015-2020 Wydziałowa Komisja 

Wydawnicza 

środki projektowe, 

sponsorzy 

 

4.  

UPRAWNIENIA 

NAUKOWE 

4.1. podjęcie działań w celu utrzymania przez Wydział 

odpowiedniej kategorii naukowej B i podjęcie starań 

o osiągnięcie kategorii A 

2015-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 

4.2. podjęcie działań w celu osiągnięcia przez Wydział 

uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie nauki o rodzinie 

2015-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 

4.3. podjęcie współpracy w ramach Uniwersytetu i z innymi 

uczelniami w celu umożliwienia pracownikom wydziału  

promowania doktoratów 

2015-2020 Władze dziekańskie dotacja podstawowa 
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RREEAALLIIZZAACCJJAA  SSTTRRAATTEEGGIIII    

WWYYDDZZIIAAŁŁUU  SSTTUUDDIIÓÓWW  NNAADD  RROODDZZIINNĄĄ  UUKKSSWW  

 

Realizację niniejszej strategii powierza się Dziekanowi oraz wszystkim posiadającym kierownicze stanowiska na 

Wydziale oraz całej społeczności akademickiej WSR. 

Strategia WSR będzie finansowana z budżetu oraz przychodów własnych Wydziału, w tym z płatnej działalności 

dydaktycznej, projektów badawczych i usług komercyjnych. Planowanie źródeł finansowania Strategii WSR 

odbywa się zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz rachunkowości oraz regulacjami obowiązującymi 

w UKSW.  

Proces wdrażania Strategii będzie oparty na zasadach personalnej odpowiedzialności za wykonanie zadań oraz 

wieloletniego planowania. Nadzór nad wdrożeniem sprawował będzie Dziekan.  

Władze Wydziału będą prowadziły monitoring wdrażania Strategii WSR oraz co dwa lata będą dokonywały jej 

ewaluacji, która może prowadzić do jej okresowej aktualizacji. Propozycje aktualizacji strategii mogą zgłaszać 

Dziekan, prodziekan, kierownicy katedr, przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów, przedstawiciele 

pracowników administracji oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. 

 


