2) Złożenie dokumentów
Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się
w IRK, należy składać w dniach od 18 czerwca
do 21 września 2018 r.
Wykaz dokumentów oraz bliższe informacje:
www.kolbianum.franciszkanie.pl
lub www.teologia.uksw.edu.pl
(zakładka „Podyplomowe i kursy”).

NA STUDIA PODYPLOMOWE
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
1) Internetowa Rejestracja Kandydata (IRK) aktywna od 4 czerwca do 21 września 2018 r.
Kandydat jest zobowiązany do zalogowania się
w Systemie IRK pod adresem
https://podyplomowe.uksw.edu.pl
2) Złożenie dokumentów
Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się
w IRK, należy składać w dniach od 18 czerwca
do 21 września 2018 r.
Wykaz dokumentów oraz bliższe informacje:
www.kolbianum.franciszkanie.pl
lub www.teologia.uksw.edu.pl
(zakładka: „Podyplomowe i kursy”,
dział: „Podyplomowe Studia Mariologii”)

Rekrutację i przyjmowanie dokumentów
na wszystkie rodzaje studiów prowadzi
Sekretariat ds. studiów doktoranckich
Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 88 16
e-mail: zsd@uksw.edu.pl
Przyjęcia interesantów: pon.-pt. w godz. 9.00-15.00,
pokój 48.

Opłaty
Studia niestacjonarne z mariologii są studiami
płatnymi, prowadzonymi w oparciu o środki finansowe
pozyskane z opłat studenckich, tj. czesnego.
Informacja o płatnościach na stronie:
www.kolbianum.franciszkanie.pl

MIEJSCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Centrum Studiów Mariologicznych
UKSW „Kolbianum”
Klasztor Niepokalanów
ul. O. Maksymiliana Kolbego 5
Paprotnia, 96-515 Teresin
Studia mają formę czterech zjazdów tygodniowych
w ciągu roku: trzy zjazdy dydaktyczne i jeden zjazd
egzaminacyjny.
Studenci mają dostęp do wyposażonej w cenne zbiory
Biblioteki Mariologicznej.
Podczas sesji zjazdowych istnieje również możliwość
skorzystania z zakwaterowania i posiłków w Domu
Pielgrzyma w Niepokalanowie.

Terminy zjazdów w roku akademickim
2018/2019
Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się
w następujących terminach:

■ W ?

UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA W YSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
W YDZIAŁ TEOLOGICZNY
zaprasza do podjęcia
w roku akademickim 2018/2019

STUDIÓW
DOKTORANCKICH
Z TEOLOGII
W ZAKRESIE
MARIOLOGII

Sesje dydaktyczne
I sesja: 8-13 października 2018 r.
II sesja: 26 listopada - 01 grudnia 2018 r.
III sesja: 18-23 lutego 2019 r.

Sesja egzaminacyjna
IV sesja: 10-13 czerwca 2019 r.
Tenniny zjazdów są wspólne dla wszystkich rodzajów
studiów.

Szczegółowe informacje
na temat studiów
www.kolbianum.franciszkanie.pl
Sekretariat Centrum Studiów Mariologicznych
UKSW „Kolbianum”, tel. 664 158 928
czynny: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00, pokój 10
e-mail: kolbianum@gmail.com

STUDIÓW
PODYPLOMO
Z MARIOLOGII
Zajęcia odbywają się

W CENTRUM STUDIÓW
MARIOLOGICZNYCH
UKSW „KOLBIANUM”
W NIEPOKALANOWIE

Wydział Teologiczny UKSW jest drugim Wydziałem
w Europie (obok rzymskiego „Marianum”), a jedynym
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, który kształci
studentów i nadaje stopnie: licencjat kanoniczny i doktor
teologii w zakresie mariologii. Ponadto dla szerszego
grona prowadzi studia podyplomowe z mariologii

Cel i adresaci studiów mariologicznych
•

•

•

•

•

Przygotowanie kompetentnych wykładowców
mariologii dla Seminariów i innych Wyższych
Uczelni.
Pogłębienie wiedzy mariologicznej kustoszów
sanktuariów maryjnych oraz osób
odpowiedzialnych za duszpasterstwo
w sanktuariach.
Przygotowanie mariologiczne liderów
(moderatorów i animatorów), a także członków
ruchów i stowarzyszeń maryjnych.
Przygotowanie mariologiczne wykładowców
i wychowawców zakonnych zarówno zakonów
żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, które
w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną.
Pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej
czcicieli Matki Bożej.

Tematyka studiów i kadra profesorska
Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady,
jak: Maryja w Piśmie Świętym, Maryja w nauce Ojców
Kościoła, Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój kultu
maryjnego i doktryny maryjnej w historii, Maryja
w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja
w tradycji i duchowości polskich zakonów (żeńskich
i męskich), mariologia polska, nauczanie maryjne Jana
Pawła II, kult m aryjny w różnych w yznaniach
chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog
międzyreligijny), Maryja w pobożności ludowej, Maryja
w misji społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji
i katechezie, Maryja i kwestia kobieca, ikonologia
i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Maryja
w muzyce, fenomen objawień maryjnych, sanktuaria
i pielgrzymki maryjne. Kadrę profesorską stanowią
profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW oraz

profesorowie z innych ośrodków naukowych, takich jak
Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II - Wydział w Tarnowie, którzy w większości
są rów nież członkam i Polskiego Tow arzystw a
Mariologicznego.

STUDIA DOKTORANCKIE
Z TEOLOGII W ZAKRESIE
MARIOLOGII
Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na studia jest
posiadanie stopnia magistra teologii i dyplom licencjata
kanonicznego z teologii. Są to dwuletnie studia
doktoranckie (4 semestry) w trybie niestacjonarnym.
W ramach studiów odbędzie się 320 godzin zajęć
dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń i seminariów), po 160
godzin rocznie. Stopień doktora teologii - zgodnie
z regulaminem U niw ersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego - uzyskuje się po zakończeniu studiów
doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie
pracy doktorskiej. Studenci studiów doktoranckich mogą
ubiegać się o stypendia - szczegóły na stronie:
http://dpm.uksw.edu.pl

STUDIA PREDOKTORANCKIE
PODYPLOMOWE Z MARIOLOGII
Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie
stopnia magistra teologii. Są to dwuletnie studia
podyplomowe (4 semestry) w trybie niestacjonarnym.
W ramach studiów odbędzie się 320 godzin zajęć
dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń i seminariów), po 160
godzin rocznie. Absolwenci tych studiów mogą
kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach
doktoranckich. Po zakończeniu pierwszego roku studiów
doktoranckich zdają egzamin licencjacki, celem uzyskania
dyplomu licencjata kanonicznego z teologii w zakresie
m ariologii. Stopień doktora teologii - zgodnie
z regulaminem Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego - uzyskuje się natomiast po zakończeniu
studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego
i obronie pracy doktorskiej.

STUDIA PODYPLOMOWE
Z MARIOLOGII
Adresowane są do osób, które posiadają dyplom
ukończenia studiów wyższych. Są to dwuletnie studia
podyplomowe (4 semestry) w trybie niestacjonarnym.
W ramach studiów odbędzie się 288 godzin zajęć
dydaktycznych, po 144 godziny rocznie.

REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:
1) Internetowa Rejestracja Kandydata (IRK) aktywna od 4 czerwca 2018 r.
Kandydat zobowiązany jest do zalogowania się
w Systemie IRK pod adresem:
www. studiadoktoranckie.uksw.edu.pl
i do wypełnienia poszczególnych paneli systemu.
2) Złożenie dokumentów
Dokumenty, po uprzednim zarejestrowaniu się
w IRK, należy składać w dniach: 18-22 czerwca
2018 r. i 10-14 września 2018 r.
Wykaz dokumentów dostępny jest na stronach
internetowych podanych poniżej.
3) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem,
którą przeprowadza komisja rekrutacyjna
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się
w dniach 27 czerwca i 21 września 2018 r.
o godz. 10.00 na terenie kampusu UKSW
przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, sala 46.
Szczegółowe informacje na temat postępowania
rekrutacyjnego:
www.kolbianum.franciszkanie.pl
www.studiadoktoranckic.uksw.edu.pl

NA STUDIA PREDOKTORANCKIE
PODYPLOMOWE
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
1) Internetowa Rejestracja Kandydata (IRK) aktywna od 4 czerwca do 21 września 2018 r. Kandy
dat jest zobowiązany do zalogowania się w Systemie
IRK pod adresem: http://podvplomowe.uksw.edu.pl

