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Czy studia na UKSW są płatne?

Gdzie znajdę plany zajęć?

Jak wygląda organizacja roku akademickiego 2021/2022?

Gdzie odbywają się zajęcia?

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to uczelnia publiczna, dlatego możesz   
bezpłatnie studiować w trybie stacjonarnym. Wyjątkiem są studia niestacjonarne,  
które są płatne. 

Informacje o opłatach znajdziesz tutaj: www.rekrutacja.uksw.edu.pl/czesne

Informacje o planach zajęć możesz znaleźć na stronach 
poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu. 

Ich pełna lista znajduje się tutaj:
www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 ukaże się w sierpniu na stronie głównej 
UKSW w zakładce „Kalendarz akademicki”. Znajdziesz tam informacje o rozkładzie 
roku akademickiego, trybie nauczania, terminach przerw świątecznych i semestralnych  
czy harmonogramie sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywają się  
 w kampusach na warszawskich Bielanach.

Na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 swoją siedzibę mają: Wydział Biologii i Nauk  
o Środowisku, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział  
Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, 
Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów nad 
Rodziną, Wydział Medyczny.Collegium Medicum.

Na kampusie przy ul. Dewajtis 5 swoją siedzibę mają: Wydział Nauk Humanistycznych, 
Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa Kanonicznego. UKSW buduje swój trzeci kampus  
w podwarszawskiej miejscowości Dziekanów Leśny.
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Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rozpoczęcie rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zaplanowane 
jest na 7 czerwca i potrwa do 9 lipca. Ogłoszenie wyników o zakwalifikowaniu na studia 
otrzymasz 19 lipca. W przypadku niewypełnienia limitów osób na poszczególne kierunki 
będzie uruchomiona rekrutacja dodatkowa na początku sierpnia.

Zarejestruj się na studia na stronie: www.irk.uksw.edu.pl

Kiedy i jakie dokumenty muszę złożyć na studia?

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia 
rozpocznie się 20 lipca.

Informacje o dokumentach potrzebnych   
do przyjęcia na studia znajdziesz na stronie: 
www.rekrutacja.uksw.edu.pl/niezbednik

Czy mogę aplikować na kilka kierunków jednocześnie?

Na UKSW nie obowiązują żadne limity dotyczące kierunków studiów. Możesz zatem 
aplikować na wszystkie wymarzone kierunki. 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za rejestrację na pierwszy kierunek studiów, a za każdy 
następny, na który się zdecydujesz zapłacisz 60 zł. 

Jak przedstawiają się statystyki rekrutacyjne za ubiegły rok?

Najchętniej wybieranymi kierunkami w rekrutacji 2020/2021 były: kierunek lekarski, 
psychologia, ekonomia, stosunki międzynarodowe, socjologia, prawo, informatyka.

Więcej informacji o statystykach rekrutacji zmożesz znaleźć na stronie:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl/statystyki-rekrutacji
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O jakie stypendia mogę się ubiegać?

Jako student UKSW możesz się ubiegać o stypendium socjalne, stypendium rektora, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Kto kwalifikuje się do stypendium 
dla niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
przysługuje studentowi posiadającemu orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności.

Jaki jest próg dochodu, kwalifikujący do pobierania stypendium 
socjalnego?

Próg dochodu w rodzinie kwalifikujący do pobierania stypendium socjalnego wynosi  
 obecnie 1051,70 zł.

Od kiedy mogę się ubiegać o stypendium rektora?

O stypendium rektora dla najlepszych studentów możesz się ubiegać dopiero po 
zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok 
studiów, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami finalistami 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Wnioski o stypendium rektora należy  
 złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów w terminie od 1 października   
do 15 października. 

Czym jest zapomoga i komu przysługuje?

O zapomogę może wnioskować student będący w  trudnej sytuacji życiowej. Należy przez 
to rozumieć każdy stan lub położenie studenta, które w bezpośredni sposób utrudnia  
 mu normalną egzystencję. W szczególności dotyczy to takich sytuacji jak śmierć bliskiego 
członka rodziny, choroba lub uszczerbek na zdrowiu studenta czy klęska żywiołowa. 



Gdzie znajdują się akademiki dla studentów UKSW?

Akademiki dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdują się   
na ul. Konarskiego 1-3, w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

Ile wynoszą opłaty za akademik?

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają: opłatę za pobyt (590 zł lub 560 zł) + kaucję zwrotną 
 w wysokości 700 zł oraz opłatę w wysokości 100 zł, która pozostaje w domu studenckim.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się
o miejsce w akademiku?

Przy ubieganiu się o akademik należy złożyć 
wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach.

Formularze dostępne są na stronie Działu 
Pomocy Materialnej: www.dpm.uksw.edu.pl 

NOWE DOMY STUDENCKIE

STARA ZABUDOWA

Miejsce w pokoju jednoosobowym

Miejsce w pokoju dwuosobowym

Miejsce w pokoju małżeńskim

590 zł / miesiąc

560 zł / miesiąc

590 zł / miesiąc

Miejsce w pokoju dwuosobowym

Miejsce w pokoju dwuosobowym,
gdy mieszka w nim jedna osoba 

410 zł / miesiąc

590 zł / miesiąc

http://www.dpm.uksw.edu.pl

