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W grudniu 2016 roku, z inicjatywy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW, powstało Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris.
Członkiem Koła może zostać każdy student lub doktorant UKSW zainteresowany problematyką
naukową poruszaną podczas wielu inicjatyw adresowanych dla całej społeczności akademickiej.
Cele Koła skupiają się wokół:
1. inicjowania rozwoju naukowego studentów i doktorantów, szczególnie w zakresie prawa
kanonicznego i dziedzin pomocniczych (historii prawa, filozofii prawa, teologii i teorii
prawa kanonicznego);
2. integracji środowiska studencko-doktoranckiego;
3. pogłębiania formacji religijnej i społecznej;
4. współpracy z innymi kołami naukowymi;
5. promocji Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Zarząd Koła tworzą:
mgr lic. Radosław Gosiewski – Prezes
Rafał Borowy – Wiceprezes
mgr lic. Wioleta Wasil - Sekretarz
mgr lic. Anna Sobierajska – Kwestor
Opiekunem naukowym wybranym przez Walne Zebranie Członków i zaakceptowanym przez
Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Henryka Stawniaka,
jest ks. dr Jan Dohnalik.
Wśród inicjatyw podjętych przez Koło u progu działalności należy wymienić:
1. Wyjazd naukowo-badawczy do Rzymu i Stolicy Apostolskiej z wizytami w instytucjach
Kurii Rzymskiej oraz wykładami w papieskich uniwersytetach.
2. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Regulae Iuris Bonifacego VII we współczesnych
systemach prawnych”, która odbędzie się 27 maja 2017 roku na naszym Wydziale.

3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół średnich
planowany na czerwiec 2017 roku.
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Ponadto, członkowie Koła ubogacają się wiedzą z prawa i prawa kanonicznego oraz
wspomagają w przygotowaniu publikacji naukowych, referatów na konferencje naukowe,
a to wszystko pod czujnym okiem współpracujących z Kołem wykładowców Wydziału
Prawa Kanonicznego, szczególnie zaś naszego Opiekuna.
Wszystkich chętnych do pracy w naszej małej społeczności zachęcamy do złożenia deklaracji
członkowskiej poprzez kontakt mailowy: kn.regulaiuris@gmail.com. Deklaracje dostępne są też
w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego.
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na facebook.com/regulaiuris.
Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Chcesz poznać nowych przyjaciół? Interesujesz się prawem
kanonicznym, ale jeszcze nie do końca wiesz „z czym to się je”? Nasze Koło jest dla Ciebie otwarte!
Czekamy na Ciebie!

