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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZELNI

Nazwa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

Telefony:
· Centrala:

(0-34)

37 84 100

· Biuro Rektora:

(0-34)

37-84-127 37-84-128

37-84-101

Fax.: (0-34) 37-84-222
Adres strony internetowej; www.ajd.czest.pl
Numer statystyczny GUS (REGON): 000001494
Data utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej: 30 lipca 1971 r.
(decyzja Rady Ministrów)
Data przekształcenia w Wyższą Szkołę Pedagogiczną: 1 października 1974 r.
Data przekształcenia WSP w Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie:
1 października 2004 r.

Organ nadzorujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

2.1 KIERUNKI STUDIÓW

Studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie w roku akademickim 2009/2010 obejmowały następujące kierunki oraz
specjalności kształcenia:

Wydział Filologiczno-Historyczny
Filologia polska.........studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie
Filologia..............................................................................studia pierwszego stopnia
─ specjalność: filologia angielska
─ specjalność: filologia germańska

Historia...................studia pierwszego, drugiego i trxeciego stopnia oraz studia magisterskie
Politologia.......................................................................studia pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Biologia ……………………………………studia pierwszego stopnia
Biotechnologia...............................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Chemia..........................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Edukacja techniczno-informatyczna..............................studia pierwszego stopnia
Fizyka...........................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Informatyka..................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa…………………………….studia pierwszego stopnia
Matematyka...................................................................studia pierwszego stopnia
Ochrona środowiska.....................................studia pierwszego i drugiego stopnia
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Wydział Nauk Społecznych
Administracja..............................................................studia pierwszego stopnia
Filozofia.......................................................................studia pierwszego stopnia
Zarządzanie..................................................................studia pierwszego stopnia

Wydział Pedagogiczny
Pedagogika...........studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia magisterskie
Specjalności:
ü

doradztwo zawodowe

ü

pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

ü

pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

ü

praca socjalna

ü

pedagogika z wychowaniem fizycznym

ü

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

ü

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem obcym

Wychowanie fizyczne.....................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
Turystyka i Rekreacja………………………………… studia pierwszego stopnia

Wydział Wychowania Artystycznego
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej............... studia pierwszego i drugiego
stopnia oraz studia magisterskie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych............ studia pierwszego i drugiego
stopnia oraz studia magisterskie
Grafika.........................................................................................studia pierwszego stopnia
Instrumentalistyka........................................................................studia pierwszego stopnia
Malarstwo.................................................................studia pierwszego i drugiego stopnia
·

kierunki na które odbył się nabór na rok akad. 2010/2011

·

Kierunki na które nie było naboru na rok akad. 2010/2011
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KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

1. Administracja publiczna
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Chemia – kształcenie nauczycielskie
4. Edukacja dla bezpieczeństwa (WF-H)
5. Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
6. Edukacja zintegrowana w klasach 0-III
7. Fizyka z elementami technologii informacyjnych
8. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
9. Informatyka
10. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
11. Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
12. Logopedia (logopeda oświatowy)
13. Matematyka
14. Nauczanie przyrody
15. Oligofrenopedagogika
16. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
17. Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
18. Przygotowanie pedagogiczne
19. Technika w nauczaniu
20. Terapia pedagogiczna z arteterapią
21. Wiedza o społeczeństwie
22. Wychowanie przedszkolne
23. Wychowanie fizyczne
24. Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej
25. Zarządzanie nieruchomościami

Oferta studiów podyplomowych – 50 form
10

2.2 AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
Wykaz pozytywnych ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej w roku 2010
Tabela 1
Uchwała PKA
kierunek
2010

Następna
wizytacja/
roku akad.

wychowanie fizyczne

29.04.2010

2015/2016

administracja

27.05.2010

2015//2016

fizyka

2.09.2010

2015/2016

malarstwo

23.09.2010

2016/2017

w

2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Nadanie uprawnień przez MNiSW, po pozytywnej ocenie PKA, do prowadzenia
kierunków studiów:
- malarstwo – studia drugiego stopnia – decyzja MNiSW z dnia 6.08.2010
- grafika – studia drugiego stopnia – decyzja MNiSW z dnia 6.08.2010
- turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia – decyzja MNiSW z dnia 25.08.2010
- wychowanie fizyczne – studia drugiego stopnia – decyzja MNiSW z dnia 25.08.2010
- biologia – studia pierwszego stopnia – decyzja MNiSW z dnia 26.08.2010
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2.4 LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA
Informacje zawarte w Tabeli 2 uwzględniają liczbę studentów według stanu na
30 listopada 2010 r.

Tabela 2.
Wydziały
Forma studiów

Studia stacjonarne

FilologicznoHistoryczny

Matematyczn
oPrzyrodniczy

Nauk

1481

953

850

224

124

463

1650

1077

1313

Studia niestacjonarne

Ogółem

30.11.
Wychowania
Artystycznego 2010

30.11.

2125

399

5808

6171

1426

0

2237

2626

Pedagogiczny

Społecznych

3551

399

2009

8045

8797

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 884 -2010
922 - 2009

2.5 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010
Tabela 3.
Wydziały
Forma studiów

Pedagogiczny

Wychow.
Artystycz.

09/10

263

780

76

1864 1000

85

148

500

-

778

489

419

411

1280

76

2642

1489

FilologicznoHistoryczny

MatematycznoPrzyrodniczy

Nauk

Studia stacjonarne

411

334

Studia niestacjonarne

45

Ogółem

456

Społecznych

08/09

Ogółem w latach 1973 – 2010 mury Uczelni opuściło 46 962 absolwentów.
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2.6 ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

W roku akademickim 2009/2010 zrealizowano ogółem: 206 192 godzin, w tym
a. pracownicy (w pełnym bądź niepełnym zatrudnieniu - etat): 111 533 godzin
b. w

ramach

godzin

ponadwymiarowych

(na

studiach

stacjonarnych

i

niestacjonarnych): 60 528 godzin
c. w ramach umowy o dzieło (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych): 26 004
godzin
d. w ramach umowy o dzieło na studiach podyplomowych: 8 127 godzin.

2.7 WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2010/2011 w porównaniu z rokiem 2009/2010
obrazuje tabela 4

Tabela 4. w 2010 roku naboru dokonano spośród następującej grupy
kandydatów.

Forma studiów

ROK 2009/2010

ROK 2010/2011

Kandydaci

Przyjęci

Kandydaci

Przyjęci

Studia stacjonarne

3929

2108

3588

2447

Studia niestacjonarne

1154

892

1034

953

Ogółem

5083

3000

4622

3400

13

Liczba studentów przyjętych na I rok studiów 2010/2011 na Wydziałach kształtowała się
następująco:

Tabela nr 5.
Wydziały
Forma studiów

Razem
Pedagogiczny Wychowania
2010/2011
Artystycznego

Razem
2009/2010

544

1228

196

3588

3929

305

291

558

106

1654

1777

151

-

361

64

762

305

31

26

FilologicznoHistoryczny

Matematyczno Nauk
-Przyrodniczy
Społecznych

Kandydaci

981

639

Przyjęci - I0

394

- II0

186

- III°

31

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne
Kandydaci

132

56

160

688

-

1036

1154

Przyjęci - I0

97

38

133

272

-

540

718

45

18

-

350

-

413

168

- II0

6

- III°
Ogółem
Kandydaci

1113

695

704

1916

196

4624

5083

Przyjęci - I0

491

343

424

830

106

2194

2495

- II0

231

169

-

711

64

1175

473

- III°

31

31

32

14

3. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

3. 1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO- BYTOWA

Systemem stypendialnym objętych jest 2 676 studentów:
- stypendia socjalne – 1 602 studentów
- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 105 studentów
- stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie – 1 290 studentów
- stypendium na wyżywienie – 817 studentów
- stypendia mieszkaniowe – 242 studentów
- zapomogi – 118 studentów
W roku akademickim 2008/2009 w DS „Skrzat” zapewniono 537 miejsca do
zakwaterowania studentów.

3.2 PRAKTYKI PROGRAMOWE STUDENTÓW

· Rodzaje i formy praktyk studenckich
Zgodnie z obowiązującymi planami studiów w roku akad. 2010 równolegle
ze studiami realizowane były praktyki studenckie.
Rodzaje i formy praktyk były ściśle skorelowane z treściami i specyfiką
poszczególnych kierunków studiów.
Rodzaje praktyk realizowanych przez studentów AJD:

n ogólnopedagogiczne,
n przedmiotowe (związane z nauczaniem przedmiotów kierunkowych),
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n metodyczne

(związane

ze

specjalistycznymi

metodykami

nie

mającymi

bezpośredniego przełożenia na przedmioty szkolne).
Praktyki studenckie organizowane były w formie:

n praktyk śródrocznych (bez oderwania od zajęć dydaktycznych w Uczelni),
n praktyk ciągłych (z oderwaniem od zajęć dydaktycznych w Uczelni).
Duża różnorodność form praktyk oraz mnogość studentów odbywających praktyki
wymagała

bogatej

bazy

placówek

oświatowo-wychowawczych

i

instytucji

pozaoświatowych, prawidłowej organizacji praktyk oraz właściwego klimatu
współpracy z instytucjami, w których odbywały się praktyki.

· Praktyki śródroczne
Praktyki te organizowane były w ramach metodyki przedmiotu kierunkowego, dydaktyki lub w
ramach oddzielnego przedmiotu występującego w planach studiów pod nazwą „praktyka śródroczna”.
W celu zapewnienia pełnej realizacji programu praktyk pedagogicznych śródrocznych, doboru
placówek w których organizowane były te praktyki, dokonywali Dyrektorzy Instytutów (kierownicy
zakładów), odpowiedzialni za realizację przedmiotu metodyka (dydaktyka). Przy doborze placówek
uwzględniano odpowiednią obsadę kadrową, należytą bazę materialną, wyniki nauczania i
wychowania oraz atmosferę panującą w placówce. Studenci odbywali praktyki w grupach od 10-15
studentów.

Praktyki pedagogiczne śródroczne odbyte w roku 2010:
Tabela 6
Liczba

odbywających praktyki

opiekunów praktyk

(liczba umów

(liczba umów o dzieło)

organizacyjnych)

Okres
Praktyk

2009.10.01-

nauczycieli

- Liczba placówek

Liczba grup stud.

studia

studia

studia

studia

studia

studia

stacjonarne

niestacjon.

stacjonarne

niestacjon.

stacjonarne

niestacjon.

86

2

73

5

23

1

97

6

95

5

30

3

183

8

168

10

53

4

2010.02.21
2010.03.012010.06.15

Razem:
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· Praktyki ciągłe
Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego stażu zawodowego studentów.

Studenci studiów stacjonarnych odbywali praktyki ciągłe w terminach ustalonych
przez Władze Uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki w
terminach indywidualnych w ciągu całego roku akademickiego.
Praktyki ciągłe odbywało:

§ 2956 studentów studiów stacjonarnych w 1364 placówkach oświatowych i 785
placówkach pozaoświatowych,
§ 1087 studentów studiów niestacjonarnych w 650 placówkach oświatowych
i 364 placówkach pozaoświatowych,

Wymiar praktyk jakie odbywali studenci studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych
Tabela 7
Wymiar

1 tyg.

2tyg.

3 tyg.

4 tyg.

5 tyg.

6 tyg.

Razem

151

1196

638

966

0

5

2956

150

479

185

246

4

23

1087

praktyki
Liczba studentów
studiów
stacjonarnych
Liczba studentów
studiów
niestacjonarnych

Ze względu na znaczną różnorodność placówek praktyk, dużą liczbę studentów
odbywających praktyki oraz ograniczoną bazę dla praktyk na terenie Częstochowy,
część studentów studiów stacjonarnych odbywała praktyki ciągłe poza Częstochową
(w miejscu stałego zamieszkania). Ogólna liczba miejsc praktyk dla studentów
studiów stacjonarnych wyniosła 2149 (w Częstochowie studenci odbywali praktyki
658 placówkach a poza Częstochowa 1491). Studenci studiów niestacjonarnych
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odbywali praktyki ciągłe w miejscu stałego zamieszkania w 1014 placówkach (243
miejsc praktyk w Częstochowie oraz 771 poza Częstochową).

Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało:

n 165 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych
n 60 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych.
Organizację praktyk ciągłych w roku 2010
Tabela 8
Praktyki ciągłe

Liczba studentów odbywających praktyki

Studia stacjonarne

Studia
niestacjonarne

2956

1087

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych 2149
umów organizacyjnych

1014

Liczba umów o dzieło

1559

706

165

60

z opiekunami praktyk
Liczba nauczycieli akademickich –
opiekunów dydaktycznych praktyk

3.3. ORGANIZACJA STAŻE i KARIER

· Staże
W 2010 roku ubiegaliśmy się o 14 stażystów. Umowa została zawarta z Urzędem
Pracy na 9 stażystów, 5 wniosków o staż zostało odrzuconym głównie z powodów
finansowych.
Współpracowaliśmy z różnymi Urzędami Pracy:
- 5 wniosków Uczelnia podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w
Częstochowie,
- 1 wniosek z PUP w Koniecpolu,
18

- 2 wnioski z PUP w Kłobucku
- 1 wniosek z PUP w Lublińcu.
Staże miały różny okres odbywania
- 6 miesięczny staż odbywało 5 stażystów
- 4 miesięczny staż odbywał 1 stażysta
- 3 miesięczny staż odbywało 3 stażystów
Biuro Praktyk i Karier poczyniło starania o pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie w formie prac interwencyjnych. Do popisania umowy nie doszło.

· Kariery
1. Prowadzenie rejestru ogłoszeń pracodawców
2. Nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach filia w
Częstochowie celem kierowania studentów na rozmowy doradcze indywidualne i
grupowe,
- warsztaty,
- doradztwo specjalistyczne.
3. Kontynuowanie współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy:
Koniecpol
- Kłobuck
- Pszczyna - Wieluń - Mysłowice

- Częstochowa

-

4.Współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy w Częstochowie
5. Współpraca z Śląskim Forum Biur Karier
6. Udział w targach edukacyjnych w:
-Katowicach, - Bełchatowie,

- Kluczborku,

- Częstochowie

7. Współorganizowanie Targów Edukacyjne (kwiecień 2010)
8. Kontynuowanie współpracy z :
- agencjami pracy tymczasowej
- agencjami pośrednictwa pracy
9. Organizowanie warsztatów dotyczących rynku pracy.
10. Organizowanie spotkań z pracodawcami
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11. Monitorowanie ofert pracy w Internecie
12. Stale pozyskiwaliśmy oferty pracy dla studentów i absolwentów
13. Prowadziliśmy indywidualne konsultacje ze studentami
14.Prowadzenie zakładki Biura Praktyk i Karier na stronie AJD
15.Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących praktyk i pracy na stronie ABK
16.Współrganizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Karier (listopad 2010)

DZIAŁALNOŚĆ

3.4

UCZELNIANEJ

RADY

SAMORZĄDU

STUDENCKIEGO W ROKU 2010
Działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studentów na rzecz uczelni w roku 2010
obejmowała:
-

-

Uczestnictwo w pracach organów kolegialnych Uczelni wszystkich szczebli i
pracach komisji senackich
Uczestnictwo w pracach nad nowym Regulaminem Samorządu Studentów
Aktywną działalność w ogólnokrajowym przedstawicielstwie samorządów
studenckich – Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, udział w
konferencjach, szkoleniach i zjazdach. Delegaci –
Organizacje imprez kulturalnych dla studentów:

( kulturalna wiosna studentów Juwenalia 2010 w maju – organizacja m.in. tradycyjnego
kabaretonu, balu juwenaliowego, zawodów sportowych, turnieju szachowego, )
-

pomoc Wydziałowi Pedagogicznemu przy organizacji Balu Pedagoga

Pomoc w remoncie DS. SKRZAT
Współpraca ze wszystkimi wyższymi Uczelniami w Częstochowie oraz władzami Miasta
Częstochowa
Współpraca z Kołami Studenckimi i organizacjami Studenckimi oraz promowanie ich
działalności.
We wszystkich działaniach Samorząd Studentów wspierany był przez władze uczelni
dzięki czemu możliwy był ciągły rozwój i uczestnictwo w życiu uczelni i współtworzenie
środowiska akademickiego regionu częstochowskiego.
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3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W ROKU 2010

Kształcenie doktorantów (studia III stopnia) na Wydziale Filologiczno-Historycznym na
kierunku historia rozpoczęto w minionym roku akademickim 2009/2010. W wyniku rekrutacji
na I rok przyjęto ogółem 32 osoby, w tym 26 osób na studia stacjonarne, a 6 na studia
niestacjonarne. Studia doktoranckie zostały uruchomione po raz pierwszy w historii Uczelni.
Rok akademicki 2009/2010 był pionierski w budowaniu struktur samorządowych
doktorantów. W styczniu 2010 r. doktoranci ukonstytuowali organa samorządu:
·

Radę Samorządu Doktorantów (mgr Artur Juszczyński, mgr Damian Kała, mgr
Ireneusz Korpyś, mgr Magdalena Michalik-Sztumska - przewodnicząca, mgr Tomasz
Nowak),

·

Komisję Rewizyjną (mgr Adam Jaruga, mgr Magdalena Kazik, mgr Michał
Zgajewski),

·

Sąd Koleżeński (mgr Agata Boral, mgr Michalina Mogiłka, mgr Katarzyna Parkitna,
mgr Marcin Rostowski, mgr Dagmara Skoczek).

Przedstawiciele doktorantów weszli w skład organów kolegialnych, organów wyborczych
oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni:
·

Senatu,

·

Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego,

·

Rady Instytutu Historii,

·

Rady Studium Języków Obcych,

·

Rady Bibliotecznej,

·

Uczelnianej Komisji Wyborczej,

·

Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów,

·

Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów,
powołanych przez Senat na posiedzeniu w październiku 2010 r.,

·

Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Organa samorządu doktorantów w 2010 r. realizowały właściwe sobie zadania określone w
Regulaminie Samorządu Doktorantów. Rada Samorządu Doktorantów podejmowała szereg
działań, w szczególności zmierzała do realizacji zadań wyznaczonych przez Zgromadzenie
Ogólne samorządu doktorantów.
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Działania Rady koncentrowały się na następujących sprawach:
·

uporządkowanie

problemów

organizacyjnych

i

prawnych

związanych

z

przyznawaniem świadczeń stypendialnych doktorantom;
·

wdrożenie Regulaminu przyznawania, wypłacania i ustalania wysokości świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza (prace zostały
tymczasowo zablokowane w związku z oczekiwaniem na nowelizację ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym”);

·

wyjaśnienie kwestii wysokości budżetu na działalność samorządu doktorantów i
pozyskiwania środków finansowych (samorząd doktorantów w 2010 r. nie
dysponował osobnym budżetem);

·

pozyskanie i adaptacja pomieszczenia na biuro samorządu doktorantów (sprawa
została rozwiązana prowizorycznie; w wyniku porozumienia z Przewodniczącym
Wydziałowego Samorządu Studentów w końcu 2010 r. tymczasowo udostępnione
zostało biuro Wydziałowego Samorządu Studentów - pomieszczenie użytkowane
ponadto przez Wydziałową Komisję Stypendialną oraz studenckie koła naukowe - na
potrzeby działalności samorządu doktorantów);

·

popieranie inicjatyw naukowych doktorantów (utworzenie Koła Naukowego
Doktorantów, organizacja I Naukowego Forum Doktorantów AJD);

·

informowanie doktorantów o możliwościach pozyskiwania pieniędzy na badania
naukowe ze źródeł pozauczelnianych (grantów promotorskich Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz stypendiów różnych fundacji i stowarzyszeń);

·

pomoc przy organizacji uroczystości jubileuszowych Uczelni i Instytutu Historii;

·

współpraca z innymi organami samorządu doktorantów oraz Wydziałową Radą
Samorządu Studentów;

·

informowanie doktorantów o działalności organów samorządu oraz Władz Wydziału i
Akademii.

Środowisko doktorantów AJD reprezentowane było na
·

Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Studenckich i Doktoranckich „Od licencjatu
do doktoratu – mobilność pionowa w polskich uczelniach wyższych” (Gdańsk, 16-18
kwietnia 2010 r.),

·

w XI. Krajowym Zjeździe Doktorantów, (Poznań, 3 – 5 grudnia 2010 r.),

·

w V. Zwyczajnym Zjeździe Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Poznań, 3 – 5
grudnia 2010 r.).
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Udział przedstawicieli samorządu doktorantów AJD w wymienionych zjazdach był okazją do
spotkań z doktorantami i studentami innych uczelni oraz przedstawicielami władz krajowych i
środowiskowych, a także okazją do promocji AJD.
Podczas XI. Krajowego Zjazdu Doktorantów zostały wręczone nagrody w trzeciej edycji
Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię „PRODOK”, do którego została
zaproszona również nasza Uczelnia.
Aktywny udział przedstawicieli samorządu doktorantów AJD w wymienionych spotkaniach
zaowocował współpracą z samorządami doktorantów i studentów innych uczelni w kraju.
Podstawowym celem tej współpracy jest realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i
kulturalnych oprócz wymiany informacji i doświadczeń.
Zadaniem Samorządu doktorantów było podejmowanie działań istotnych zarówno dla
powiększającego się środowiska doktorantów jak i dla Uczelni. Realizacja tych działań zależy
w dużym stopniu od wsparcia Władz Uczelni. W trakcie pierwszego roku działalności
samorządu doktorantów Władze Rektorskie, Władze Dziekańskie Wydziału FilologicznoHistorycznego oraz Dyrekcja Instytutu Historii finansowo wsparły doktorantów w zakresie:
przyznania stypendiów doktoranckich, dofinansowania organizacji I Naukowego Forum
Doktorantów i sfinansowania publikacji będącej pokłosiem Forum oraz sfinansowania
wyjazdów na wymienione spotkania ogólnokrajowe.
W sprawach dotyczących społeczności doktorantów podkreślić należy cenną współpracę z
Kierownikiem Studiów Doktoranckich prof. dr. hab. Tadeuszem Srogoszem.

3.6

DZIAŁALNOŚĆ

STUDIUM

WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO

I SPORTU

W roku 2010 w SWFiS zatrudnionych było 10 pracowników, w tym 9 na
stanowiskach dydaktycznych. Prowadzili oni zajęcia dla prawie dwóch tysięcy
studentów, głównie pierwszych, drugich i trzecich lat uczestniczących
w obligatoryjnych zajęciach z wychowania fizycznego, w ramach których
realizowano różnorodne formy zajęć ruchowych. Dzięki wysiłkowi finansowemu
Uczelni około 75 studentów mogło korzystać z nauki i doskonalenia pływania. Dla
studentów starszych lat oraz najbardziej usprawnionych prowadzono grupy
sportowe w ramach zajęć fakultatywnych. Kolejny rok kontynuujemy oraz
uatrakcyjniamy ofertę zajęć z wychowania fizycznego zgodną z ideą wyboru przez
studenta dyscypliny sportu, dnia, godziny zajęć oraz prowadzącego. Propozycje
dotyczące wyboru dyscypliny sportu w ramach zajęć dydaktycznych z wychowania
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fizycznego dla studentów II i III sem. Wydziału Pedagogicznego, I roku Wydziału
Filologiczno-Historycznego, Artystycznego i Wydziału Nauk Społecznych oraz II
i III roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego to: piłka siatkowa,
koszykówka, piłka nożna halowa, futsal, unihokej, tenis stołowy, stepaerobic,
tańce, pilates, TBC i Basic- step, ćwiczenia siłowe, tenis, pływanie, grupy
ogólnego usprawnienia, bilard, ćwiczenia korekcyjne. Studenci wszystkich lat
i kierunków posiadający odpowiednie predyspozycje do sportu kwalifikowanego
mogli również wybrać grupy sportowe w wyżej wymienionych dyscyplinach oraz
dodatkowo narciarstwo. Bazą do prowadzenia zajęć były obiekty własne
w Akademickim Centrum Sportowym (hala sportowa 48 x 30, sala do tenisa
stołowego 12 x 24, sala do ćwiczeń muzyczno-ruchowych i aerobiku, siłownia,
nowo wyposażona sala do zajęć dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym
bilard, dart, szachy), sala konferencyjna, pomieszczenia sauny i odnowy
biologicznej oraz sala gimnastyczna przy ul. AK 13/15 i wynajmowana pływalnia.
Za niewielkie środki wydzielone z budżetu przypadające na jednostki
międzywydziałowe w roku 2010 SWFiS skromnie doposażyło bazę sprzętową.
Działalność SWFiS w sferze organizacji i udziału w imprezach sportowych
w roku 2010 była realizowana zgodnie z zaplanowanym na ten rok Kalendarzem
Imprez Sportowych uwzględniając terminarz zawodów i rozgrywek
współpracujących z Uczelnią Klubów. Celem głównym tych działań było
upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu w środowisku
akademickim i na terenie miasta.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu bezpośrednio uczestniczyło w 42
imprezach, z których dwie miały charakter międzynarodowy, 13 ogólnopolskich,
18 regionalny i środowiskowy oraz 9 uczelniany. Oprócz tego
współuczestniczyliśmy w ponad 30 imprezach i zawodach organizowanych na
obiektach Akademickiego Centrum Sportowego odbywających się w ramach
podpisanych z Klubami umów uwzględniające rozgrywki ligowe, turnieje
uczelniane, szkolne i klubowe z terenu miasta.
Do największych osiągnięć sportowych będących udziałem pracowników
Studium prowadzących reprezentacje Uczelni w 2010 roku należy zaliczyć:
- srebrny medal Akademickich Mistrzostw Europy tenisistek stołowych
dr Wiesława Pięty
- V miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej
mężczyzn podopiecznych mgr Jerzego Maruszczyka
- Mistrzostwo Akademickie Polski w tenisie stołowym kobiet – dr W. Pięta
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- Mistrzostwo Akademickie Polski w piłce siatkowej mężczyzn - mgr
Jarosław Grzybowski
- brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet –
mgr Renata Owusu
- Puchar Zarządu Głównego AZS w futsalu kobiet – mgr Waldemar Mroczek
Ponadto nasi reprezentanci rywalizując w Akademickich Mistrzostwach
Polski wywalczyli 10 medali drużynowych (8 złotych, 1 srebrny, 1 brązowy) oraz 5
indywidualnych (3 srebrne, 2 brązowe) w typie Uczelni Społeczno –
Przyrodniczych. Uhonorowaniem wyników sportowych było przyznanie przez
Uczelnię za pośrednictwem SWFiS ok. 120 stypendiów sportowych oraz
wyróżnień i podziękowań od Władz Rektorskich.
Dbając o stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju .sportowego
studentów SWFiS rozstrzygało kwestie związane z możliwością zakwaterowania
wyróżniających się zawodników – studentów w części hotelowej Akademickiego
Centrum Sportowego oraz koordynowało działania dotyczące współpracy Uczelni
z klubami sportowymi. Braliśmy udział w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i pracowników naszej Uczelni.
Z obiektów sportowych cały rok korzystali: kierunek Wychowanie Fizyczne,
Pedagogika z wychowaniem fizycznym, AZS, pracownicy naszej uczelni,
Uniwersytet Trzeciego Wieku i okazjonalnie inne studenckie grupy zorganizowane
oraz kluby sportowe współpracujące z uczelnią. Pracownicy Studium aktywnie
uczestniczyli w konferencjach i kursach szkoleniowych podnosząc swoje
kwalifikacje zawodowe. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż wielu
pracowników było zaangażowanych w działalność społeczno-organizacyjną na
rzecz uczelni i środowiska akademickiego (Senat, Komisje uczelniane, organizacje
sportowe, Zarząd Główny AZS, Komisje ZG AZS). Wszystkie istotne dla
funkcjonowania Studium kwestie były omawiane, konsultowane i opiniowane
przez kierownictwo, Radę Studium i przedstawiane na zebraniach ogólnych
pracowników jednostki.

3.7 DZIAŁALNOŚĆ STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Studium Nauki Języków Obcych podaje do sprawozdania za rok 2010 :
1.

Liczba

obsługiwanych

wydziałów:

5

(Wydział

Pedagogiczny,

Wydział

Filologiczno-Historyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Wydział Wychowania Artystycznego)
2.

Liczba obsługiwanych kierunków: 22

25

3.

Liczba obsługiwanych studentów:

2274

- studia stacjonarne:

( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk

Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają lektoraty od 21
lutego 2011 r. );

- studia niestacjonarne:

1075

( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk

Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają lektoraty od 21
lutego 2011 r);

4.

Łącznie:

3046

Liczba prowadzonych lektoratów: 3

- j. angielski
- j. niemiecki
- j. rosyjski
5.

Liczba zatrudnionych lektorów w ramach umowy o pracę:

- j. angielski: 11
- j. niemiecki: 4
- j. rosyjski
6.

0

Liczba zatrudnionych lektorów w ramach umowy o dzieło:

- j. angielski:

4

- j. rosyjski :1
7. Liczba osób zatrudnionych w sekretariacie:
- sekretariat – 2 ( 1osoba zatrudniona na cały etat, druga osoba zatrudniona na ¾ etatu)

W roku 2010 w Studium Nauki Języków Obcych zatrudnionych było 15 etatowych
pracowników dydaktycznych oraz 4 na zasadach umowy o dzieło.
Sekretariat Studium i Biblioteka dla pracowników dydaktycznych SNJO są obsługiwane przez 2
osoby w ramach 1 i ¾ etatu.
Prowadzimy lektoraty z 3 języków obcych dla studentów I, II i III roku na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych. W sumie obsługujemy ponad 3 tysiące studentów. Zajęcia są
prowadzone w 13 salach dydaktycznych . Posiadamy obecnie 3 pracownie wyposażone

w sprzęt

audiowizualny.
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Ponadto pracownicy SNJO (mgr I. Golec i mgr I. Matyja) prowadzą kursy języka angielskiego dla
pracowników dydaktycznych i administracyjnych, oraz powstała jedna grupa języka angielskiego dla I
roku III stopnia kierunek: Historia, studia stacjonarne, którą prowadzi mgr I. Matyja.
Od stycznia 2009 SNJO jest wewnętrznym Ośrodkiem Egzaminacyjnym międzynarodowego
egzaminu TOEIC. W roku 2010 egzamin TOEIC zdało 47 studentów naszej uczelni.
Jesteśmy jednostką aktywnie współpracującą z wiodącymi wydawnictwami:
- Longman
- Oxford University Press
- Macmillan
- Express Publishing
Dzięki wieloletniej współpracy otrzymujemy gratisowe podręczniki i materiały dydaktyczne dla
lektorów. Jesteśmy również regularnie zapraszani na różne warsztaty metodyczne i konferencje
organizowane przez w/w wydawnictwa. W ten sposób odbywamy wiele szkoleń bez uiszczania
dodatkowych opłat.
Studium Nauki Języków Obcych jest zrzeszone w SERMO – Stowarzyszeniu Akademickich
Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Aktywnie uczestniczymy w działalności tej organizacji.
Spotkania dla Kierowników Studium Nauki Języków Obcych są organizowane dwa razy w roku. W
roku 2010 pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 14-16 kwietnia w Będlewie k/Poznania
(organizator: Politechnika Poznańska), a drugie w Toruniu w dniach 20-22 października (organizator:
Uniwersytet im. M. Kopernika).
Lektorzy SNJO biorą udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie w Polsce. W roku
2010 najważniejsze z nich odbyły się w Katowicach, Bydgoszczy i we Wrocławiu.
8 kwietnia mgr Janina Staszczyk pełniła funkcję przewodniczącej Jury VI Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej w Gimnazjum nr 1 w Częstochowie.
Studium aktywnie współpracuje z organizacja studencką AISEC. W dniach 1-30 kwietnia gościliśmy
studentkę Song Tong Tong z Guangdong University of Foreign Study
w Chinach, która w swoich prezentacjach w języku angielskim omawiała liczne aspekty życia i
kultury Chin. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów

a Studium

otrzymało dyplom AISEC z podziękowaniem za współpracę. W grudniu gościły u nas dwie studentki
z Rosji i z Ukrainy, które na zajęciach z naszymi studentami dyskutowały o studiach i systemie
szkolnictwa w swoich krajach, zarówno w języku angielskim jak i rosyjskim.
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Mgr Janina Staszczyk opiekowała się studentką z Moskwy – Anią Abduliną - która uczęszczała do
Niej na zajęcia w dn. 26.02. – 23.03.2010 r., a także prof. R. Davillem i Jego żoną w czasie Ich
pobytu w Częstochowie w dniach 04.05. – 11.06.2010 r.
Pracownicy SNJO są zaangażowani w działalność na rzecz Uczelni. Uczestniczą w pracach Senatu,
Komisjach Senackich oraz ZNP. Pomagają kolegom z innych wydziałów w specjalistycznych
tłumaczeniach. Wszystkie znaczące dla jednostki decyzje konsultacje i opiniuje Rada Studium.
Studium Nauki Języków Obcych prowadzi Bibliotekę Międzywydziałową dla swoich pracowników.
W zbiorach znajduje się 1275 woluminów, o 164 więcej niż w roku 2009. Możliwość korzystania na
miejscu ze słowników, niezbędnych książek oraz kaset audio i video to dla pracowników nieoceniona
pomoc w prowadzeniu zajęć.
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4. KADRA

4.1 STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Tabela 9
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2009r. (zatrudnieni na I
i II etacie)

LICZBA PRACOWNIKÓW
W TYM: PEŁNO-

STANOWISKO

1

2

OGÓŁEM
31.12.
31.12.
2010
2009
3
4

1

Profesor zwyczajny

21,00

25,00

21,00

25,00

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

8,00

8,00

8,00

8,00

3

Profesor wizytujący

0,00

1,00

0,00

1,00

4

Profesor nadzwyczajny mianowany

90,00

86,00

89,00

86,00

5

Adiunkt habilitowany

6,00

2,00

6,00

2,00

6

Adiunkt

236,00

238,00

234,00

237,00

7

Asystent, asystent na 1 rok

68,75

73,50

68,00

73,00

RAZEM

429,75

433,50

426,00

432,00

LP

ZATRUDNIONYCH
31.12.
31.12.
2010
2009
5
6
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Tabela 10
Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w
przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2009r. (zatrudnieni na I i II
etacie)

OGÓŁEM
LP STANOWISKO 31.12.

1
1
2
3
4

PEŁNE ETATY

NIEPEŁNE
ETATY

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

2

2010
3

2009
4

2010
5

2009
6

2010
7

2009
8

St.wykładowca

33,50

36,50

32,00

36,00

1,50

0,50

Wykładowca

6,00

3,00

6,00

3,00

Lektor

6,00

8,00

6,00

8,00

Instruktor

1,00

RAZEM

46,50

1,50

0,50

1,00
47,50

45,00

47,00
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Tabela 11
Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych na dzień 31.12.2010 r. i 31.12.2009r r.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na I etacie
WYDZIAŁY

JEDNOSTKI MIĘDZYW.
OGÓŁEM

MAT.PRZYR.

LP. STANOWISKO

FIL.-HIST

PEDAGOGICZNY

WYCH.
ARTYST.

NAUKI SPOŁ.

DWF

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

13

14

15

16

17

18

19

22

7

8

78

77

5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Profesor zwyczajny

8

10

7

8

1

1

2

2

1

1

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

3

4

1

1

1

2

3

3

Profesor nadzwyczajny mianowany 26

27

20

14

11

15

18

4

Adiunkt habilitowany

1

1

1

1

5

Adiunkt

64

65

61

61

42,5

42,5

28,5

30,5

36

6

St.wykład; wykładowca

13

17

3

1

2,5

2,5

1

1

1

7

Asystent; asystent na 1 rok

14

17

10

12

19

20

9

10

15

8

Lektor; instruktor

2

2

106

103

RAZEM

DJO

129

19

2

140

3

2

36
11

79

59,5 64,5 56

1

233

236

8

8

39,5

39,5

67

73

7

8

14

1

81

10

1

53

4

6

15

16

9

9

455,5 464,5
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Tabela 12
Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych na dzień 31.12.2009r. i 31.12.2010r.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etacie w pełnym wymiarze czasu pracy / niepełnym wymiarze czasu pracy
STANOWISKO

JEDNOSTKI
MIĘDZYWYDZIAŁOWE

WYDZIAŁY
FIL.-HIST

1 2
1 Profesor zwyczajny

MAT.PRZYR.
31.12. 31.12.
2010
2009
3
4
1

PEDAGOGIC
ZNY
31.12. 31.12. 31.12. 31.12
2010 2009 2010 2009
5
6
7
8
1
1

2 Profesor
nadzwyczajny
tytularny
3 Profesor wizytujący

WYCH.
ARTYST.
31.12. 31.12.
2010 2009
9
10

NAUKI SPOŁ.
31.12
2010
11
1

DJO

DWF

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2009 2010 2009 2010 2009
12
13
14
15
16
1

1

OGÓŁEM

31.12.
2010
17
2
1

1

4 Profesor
nadzwyczajny 4
mianowany
5 Adiunkt habilitowany

1

31.12.
2009
18
3

1

2

1

6

6

11

9

1

1

3

2

1
1

1

6 Adiunkt

3

2

7 St.wykład; wykładowca
8 Asystent; asystent na 1 rok

1
/0,75

/0,5

1

1
/1.75

1
/0.5

9 Lektor; instruktor
RAZEM

4

1

3

5

11

9

19

16
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Tabela13
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2010r.

LICZBA PRACOWNIKÓW
w tym
LP.

GRUPA PRACOWNIKÓW

ogółem

STANOWISKA

31.12.

31.12.

31.12. 31.12.

2010

2009

2010

2009

pełnozatrudniony
ch

1

Pracownicy naukowo-techniczni

42

41,5

41

39

2

Wydawnictwo

5

5

5

5

3

Pracownicy biblioteki

35,33

34

34

33

w tym: prac. bibliotek wydziałowych
kustosz dyplomowany
kustosz

3,33
1
6

3
1
8

2
1
6

2
1
8

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni
w tym: kanclerz
zastępca kanclerza
główny specjalista kierujący działem
kierownik działu
kierownik dziekanatu
kierownik obiektu
kierownik sekcji
kierownik DS.
główny specjalista

106,75
1
2

110,75
1
2

103
1
2

107
1
2

11
5
4
0
1
2

11
5
4
0
1
2

12
5
4
0
1
1

11
5
4
0
1
1

Obsługa

78,5

82

78

81

9

8

9

4

5

W tym zatrudnieni przy pilnowaniu (recepcjonista 8
i st. woźny)

RAZEM

267,58

273,25 260 265
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4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY W ROKU 2010

Udzielono:
-

urlop doktorski- 2

-

urlop habilitacyjny - 9

-

urlop naukowy - 2

W okresie sprawozdawczym odnotowano przez pracowników Uczelni uzyskanie stopni i
tytułów naukowych, w tym:
–
–
–

doktoraty – 8,
habilitacje – 4,
tytuły – 2

Senacka Komisja ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
przeprowadziła 4 postępowania w sprawie mianowania na stanowiska profesorskie, z czego:
–
–

na stanowisko profesora zwyczajnego – 0
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat – 4

Uczelniany Zespół Oceniający przeprowadził 2 postępowania o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
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5.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

5.1 DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej w 2006 r. jednostki Uczelni uzyskały
kategorie, które skutkowały przyznaniem przez MNiSzW dotacji na działalność statutową na
rok 2009. Ogółem dotacja na działalność statutową w roku 2010 wyniosła 493.120 zł (dotacja
niższa o 126.880 mniej niż w roku 2009).
Wydział Filologiczno-Historyczny – kat 4
44.160 zł
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 343.160 zł
(Instytut Chemii i Ochrony Środowiska – kat. 2,
Instytut Fizyki – kat. 2,
Instytut Edukacji Technicznej – kat. 3,
Instytut Matematyki i Informatyki – kat. 4)
Wydział Pedagogiczny – kat. 4 46.000 zł
Wydział Wychowania Artystycznego – kat. 4 18.400 zł
Wydział Nauk Społecznych
41.400 zł
W
ramach
dotacji
jednostki
w wysokości 5.380 zł, w tym:

przeznaczyły

na

import

czasopism

środki

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 0zł
Wydział Wychowania Artystycznego 875 zł
Wydział Filologiczno-Historyczny
2.500 zł
Wydział Pedagogiczny 1.380 zł
Wydział Nauk Społecznych
625 zł

Pozostałe wydatki na ten cel pokryto z funduszu Biblioteki Głównej
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania
,środków finansowych na działalność statutową

(Dz. U. Nr

93, poz. 599) przyznano

jednostkom naukowym kategorie na lata 2011-2015 na podstawie ocenionego dorobku za lata
2005-2009:
Wydział Filologiczno-Historyczny
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Wydział Pedagogiczny
Wydział Wychowania Artystycznego
Wydział Nauk Społecznych

3
3
3
2
2
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5.2 DOTACJA NA BADANIA WŁASNE
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uczelni w ramach dotacji na badania własne
na 2010 rok środki finansowe w wysokości 198.000 zł (o 32.000 zł mniej niż w roku 2009).
Środki podzielone zostały zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Rektora nr R0210/11/2007:
–
–

zarezerwowano kwotę w wysokości 29.700 zł z przeznaczeniem na Rezerwę Prorektora ds.
Nauki;
kwotę 168.300 zł rozdysponowano na Wydziały, gdzie za pośrednictwem komisji
wydziałowych w drodze konkursu przyznano środki na realizację poszczególnych tematów
określanych umownie grantami (GU); podział zatwierdzony został przez Senacką Komisję ds.
Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Tabela 14
Poniższa tabela obrazuje podział dotacji na badania własne na Wydziałach oraz
zagospodarowanie Rezerwy Prorektora ds. Nauki:
jednostki
AJD

1
WFH
WMP
WP
WWA
WNS
SWFS
Inne

kwota

2
31.977,40.392,31.997,40.392,23.562,168.300,-

5.3

dofinansowa
nie
z Rezerwy

kwota
w sumie
(2 + 3)

liczba tematów

z tego dofinansowanych
z Rezerwy

ogółem

zespołowych

ogółem

zespołowych

3
5.800,8.700,2.300.3.000,1.300,500,1.000,22.600,-

4
37.777,49.092,34.277,43.392,24.862,500,1.000,190.900,-

5
19
12
16
9
20
1

6
12
12
3
5
7

7
9
9
5
2
3
1

8
7
9
0
1
1

77
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29

18

DOTACJA

NA

REALIZACJĘ

PROJEKTÓW

INDYWIDUALNYCH
Ø

projekty własne:
§
dr Janusz Kapuśniak z WMP: „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna
nowych, opornych, chemicznie modyfikowanych, rozgałęzionych dekstryn ze
skrobi ziemniaczanej i ich zastosowanie jako substancji o właściwościach
prebiotycznych” – ogółem 273.500 zł, w tym na rok 2010 – 20.000 zł;
(kontynuacja dotacji z 2007 r.);
§
dr Bernard Marciniak z WMP: „Synteza, struktura oraz właściwości
elektrochemiczne, korozyjne i magnetyczne nowych trójskładnikowych związków
międzymetalicznych typu Re-{Mn,Fe,Co, Ni, Cu}-{Mg, Ze} (RE-pierwiastek
ziem rzadkich)” – ogółem 360.000, w tym na rok 2010 – 82.800 zł, (kontynuacja
dotacji z 2008 r.);
36

dr hab. Anna Wypych-Gawrońska z WFH: „Warszawski teatr operowy i
operetkowy w latach 1880-1915.” – ogółem 30.000 zł, w tym na rok 2010 – 5.000
zł,- (kontynuacja dotacji z 2008 r.);
dr Stanisław Tkaczyk z WMP „Dwufunkcyjne bioczujniki na bazie chitozanu” –
ogółem 185.000 zł, w tym na 2010 – 79.000 zł (kontynuacja dotacji z 2009 r.);
dr Małgorzata Durbas z WFH „Akademia Stanisława w Nancy na tle ruchu
umysłowego w XVIII w.”, - ogółem 32.500 zł, w tym na 2010 – 12.500 zł
(kontynuacja dotacji z 2009 r.)
dr Marzena Bogus z WWA „Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego na
tle inteligencji lokalnej w XIX w. i na początku XX w.” – ogółem 42.250 zł, w
tym na 2010 – 10.690 zł (kontynuacja dotacji z 2009 r.)
dr Maryla Renat z WWA „Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX w” –
ogółem 30.000 zł, w tym na 2010 – 5.500 zł (kontynuacja dotacji z 2009 r.)

§
§
§
§
§
§

dr hab. Romuald Derbis z WNS „Poziom wykonania zadań poznawczych w wybranych
stanach afektywnych” – ogółem 18.875 zł, w tym na 2010 – 18.125 zł (kontynuacja
dotacji z 2009 r.)

§

dr Doroty Wawrzak z WMP „Hydrobiologiczna efektowność BRS w procesie
oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego” – ogółem 220.925 zł, w tym na
2010 – 90.425 zł (kontynuacja dotacji z 2009 r.)

Łączna wysokość środków z MNiSzW na realizację projektów badawczych w roku 2009
wyniosła 324.040 zł
Spośród 11 wniosków zgłoszonych na 39 konkurs projektów badawczych
zakwalifikowanych do finansowania zostały 3 projekty własne z Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego:
§

§

§

dr hab. Cezarego Kozłowskiego „Zastosowanie immobilizowanych membran
zawierających jonizowalne rezorcynareny do selektywnego wydzielania
toksycznych jonów metali” – ogółem 162.500 zł, w tym na 2010 – 31.250 zł;
dr hab. Witolda Kowalskiego „Optymalizacja nowych formulacji herbicydów o
kontrolowanym uwalnianiu zawierających koniugaty biologiczne aktywnych
kwasów karboksylowych z bodegradowalnymi olgoestrami i oznaczenie ich
skuteczności”, - ogółem 360.000 zł, w tym na 2010 – 47.300 zł
dr Iwony Zawieruchy „Wykorzystanie procesów sorpcji i transportu przez
immobilizowane membrany do usuwania metali ciężkich z zanieczyszczonych
wód podziemnych i odcieków składowiskowych” – ogółem 113.750 zł, w tym na
2010 – 15.000 zł.

W ramach 40 konkursu, zgłoszono 30 projektów badawczych, z których do finansowania
zakwalifikowano 6 projektów.
Ø własny:
§ dr Ewy Mandowskiej z WMP „Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycznych
metodą optycznie stymulowanej luminescencji” – ogółem 193.000 zł
Ø habilitacyjny:
§ dr Wojciecha Ciesielskiego z WMP „Nowe sposoby wykorzystania skrobi i zbóż w
produkcji biopali w, sorbentów i stabilizatorów gleb” – ogółem 62.500 zł
Ø promotorskie:
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§
§
§
§

dr hab. Kazimierza Rędzińskiego z WP „Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w
latach 1945-1989.” – ogółem 34.782 zł;
dr hab. Eligiusza Małolepszego z WP „Geneza i rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce
do 2010 r.” – ogółem 23.200 zł;
prof. dr hab. Tadeusza Srogosza z WFH „Idee populacjonistyczne w Rzeczypospolitej
w XVIII wieku.” – ogółem 30.000 zł;
prof. dr hab. inż. Władysława Walkowiaka z WMP „Zastosowanie modyfikowanych
rezocynarenów jako selektywnych ekstrahentów/przenośników jonów Pb(II), Zn(II),
Cd(II) i Cr(II)” – ogółem 48.250 zł.
Pozostałe dotacje:

§

Fundacja
na
Rzecz
Nauki
Polskiej
–
dr
Katarzyna
Bandurska
z WMP, subsydium na realizację projektu badawczego w ramach I edycji Programu
HOMING PLUS w wysokości 298.713 zł,

5.4 UPOWSZECHNIANIE NAUKI
W okresie sprawozdawczym odbyło się 25 konferencje naukowe w tym 16 o zasięgu
międzynarodowym, których organizatorami lub współorganizatorami byli pracownicy
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:
–
–
–
–
–

Wydział Filologiczno-Historyczny – 8 (6 międzynarodowe),
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 8 (5 międzynarodowe),
Wydział Pedagogiczny – 6 (4 międzynarodowe),
Wydział Nauk Społecznych – 1,
Wydział Wychowania Artystycznego – 2 (1 międzynarodowa).

5.5 OCENA OKRESOWA
Na podstawie Uchwały nr 75/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28
października 2009 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania dodatkowej okresowej oceny
nauczycieli akademickich dokonano oceny dorobku za okres 1.01.2009-31.12.2009 . Dodatkowa
ocena dotyczyła 27 nauczycieli akademickich, którzy uzyskali ocenę negatywną i zadawalającą za
okres 1.01.2005 – 31.12.2008r. W wyniku dodatkowej oceny ( w tym procedury odwoławczej) 2
pracowników uzyskało ocenę negatywną.
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6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
W roku 2010 realizowano (bądź uzgodniono realizację) 25 porozumień bilateralnych
o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej z partnerami zagranicznymi.
Portfolio umów na realizację wyjazdów i przyjazdów studentów, kadry naukowodydaktycznej oraz innych pracowników w ramach unijnego programu stypendialnego Uczenie się
przez całe życie Erasmus obejmuje 26 zagranicznych ośrodków akademickich (Belgia – 2; Bułgaria –
1; Czechy – 4; Francja – 4; Litwa – 1; Niemcy – 8; Norwegia – 2; Słowacja – 4; Szwecja – 1; Turcja –
2; Węgry – 1; Wielka Brytania – 1; Włochy – 2). W roku sprawozdawczym podpisano 7 nowych
porozumień.
Sprawozdanie Końcowe z realizacji działań zdecentralizowanych w roku akademickim
2008/2009 zostało złożone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu
Erasmus w przewidzianym terminie, zaś kwota wynikająca z podpisanej Umowy z FRSE – rozliczona.
W roku akademickim 2009/2010 z możliwości wyjazdów stypendialnych skorzystało łącznie
45 osób, w tym: 15 studentów i 25 nauczycieli akademickich i 5 pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi (dla porównania – w roku akademickim 2008/2009 – 58 osób, w tym: 21
studentów, 31 nauczycieli akademickich i 6 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).
W ramach programu LLP Erasmus na studiach w semestrze letnim roku akademickiego
2009/2010 przebywał w AJD 1 student kierunku: muzyka z Uniwersytetu Katolickiego w
Rużomberoku na Słowacji. Gościliśmy również 20 nauczycieli akademickich – 14 ze Słowacji, 4 z
Niemiec, 1 z Francji oraz 1 z Czech (dla porównania w roku 2009 – 11 osób).
W trwającym roku akademickim 2010/2011, do końca roku sprawozdawczego wyjechało za granicę 8
studentów i 3 nauczycieli – stypendystów programu Erasmus.
Ponadto 5 studentów i 3 pracowników wzięło udział w międzynarodowym projekcie
intensywnym IP-DISCO (Diversity Inclusion for Social Cohesion), zorganizowanym i
koordynowanym przez Evangelische Hochschule Ludwigsburg (Niemcy) w ramach programu
Erasmus (26.05-04.06.2010 r.).

6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW
W 2009/2010 roku Uczelnia zatrudniała 11 obcokrajowców, obywateli następujących państw:
7
8
9
10
11

Białoruś – 4
Czechy - 1
Niemcy – 2
Rosja – 1
Ukraina – 3

6.3 WYMIANA OSOBOWA

W okresie sprawozdawczym służbowo za granicą przebywały 204 osoby, w tym: 143 pracowników
i 61 studentów (w roku 2009 – 212, w tym: 121 pracowników i 91 studentów). Przyjęto 115
obcokrajowców, w tym 78 pracowników i 37 studentów, (w roku 2009 – 115, odpowiednio: 78 i 37).
Łącznie wymiana osobowa objęła 300 osób (w roku 2009 – 307). Statystyka nie uwzględnia osób
zatrudnionych (10), ani wyjazdów w ramach programu Uczenie się przez całe życie Erasmus, o
których mowa w pkt. 1.
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7 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W Wydawnictwie zatrudnionych jest 5 osób. Oprócz redaktora naczelnego, jedna
osoba zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z obiegiem dokumentów,
realizacją czynności związanych z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki dot.
przekazywania egzemplarzy obowiązkowych, sprawami magazynowo-sprzedażowymi. Trzy
osoby są bezpośrednio związane z przygotowywaniem publikacji do druku.
Ilość wydanych w roku ubiegłym książek była niższa niż w poprzednich latach i
wyniosła 22 tytuły. Dla porównania: 2009 – 45; 20niosły 11 896,80 zł i był08- 50; 2007- 48;
2006- 40; 2005 – 47;
Z zaakceptowanej przez Senat AJD kwoty przeznaczonej na realizację planu
wydawniczego w 2010 roku, czyli 253.000 zł, Wydawnictwo wykorzystało 47.525.01 zł.
W roku 2010 zyski ze sprzedaży książek wyniosły 11 896,80 zł i były nieco niższe od
zysków z roku 2009 – 15.950,40 zł . Na kwotę 11 896,80 zł składa się przede wszystkim
sprzedaż książek w księgarni ADYTON ( budynek AJD ul. Waszyngtona 4/8), w
hurtowniach: łodzkiej Bibliofil i warszawskich – Lexikon i Libra.
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8. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

8.1 SPRAWY LOKALOWE
Potrzeby Biblioteki Głównej w zakresie remontów nie zostały zrealizowane w całości
(m.in.
wymiana wykładzin w pomieszczeniach katalogowych, malowanie Czytelni Książek, wymiana
oświetlenia).
W ramach ogólnego remontu w budynku przy Armii Krajowej 36A tylko korytarze i klatka
schodowa odzyskały schludny wygląd. W trakcie prac remontowych wymieniono drzwi w
Czytelni Zbiorów Specjalnych i p. 314, gdzie mieszczą się dublety książek.

8.2 GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW
Na zakup książek i zbiorów specjalnych w roku 2010 Biblioteka Główna wydała
29.960,99 zł, a na prenumeratę i zakup czasopism krajowych i zagranicznych (drukowanych i
on-line) kwotę 252.987,68 zł.

Czasopisma
252.987,68

Zagraniczne

ON-LINE

Krajowe

134.940,79

80.885,59

37.161,30

Prenumerata drukowanych czasopism zagranicznych sfinansowana była dodatkowo przez
Wydziały:
2.400,00 zł

Wydz. Filologiczno-Historyczny (IFO)
Wydz. Wychowania Artystycznego -

400,00 zł

Wydz. Pedagogiczny -

800,00 zł

Wydz. Nauk Społecznych -

1.000,00 zł
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Ogólny koszt prenumeraty czasopism zagranicznych (drukowanych) wynosił 139.540,79 zł.
W 2010 r. Biblioteka Główna korzystała z dostępów do wersji on-line czasopism zagranicznych
poprzez sieciowe udostępnianie baz danych 5 wydawców (w ramach umów konsorcyjnych).
Tabela 15
Koszty udziału w konsorcjach obrazuje poniższa tabela:
Nazwa konsorcjum

Koszty BG

AIP/APS

13.035,44

ACS

23.959,09

Wiley

26.433,48

RSC

9.504,58

Chemical Abstract

7.953,00

Razem

80.885,59

Ogólny koszt dostępu do czasopism on-line wynosił 80.885,59 zł.
Stan ogólny zbiorów Biblioteki Głównej
W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 2 919 woluminów druków zwartych,
w tym: 856 zakup ,1 594 dary, 469 wymiana
Stan księgozbioru wg ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2010 r. wynosił 288 562
woluminy.
W roku 2010 prenumerowano ogółem 417 tytułów czasopism, w tym: 52 tytuły
zagraniczne, 365 tytułów krajowych - zinwentaryzowano 734 wol. czasopism . Stan na dzień
31.12 2010 r. wynosił 29 377 wol. czasopism. Ilość zbiorów specjalnych powiększyła się o 108
jednostek i na koniec 2010 r. wynosiła 8 579 jednostek inwentarzowych.
Do systemu TINLIB - Opcja Nabytki oraz Modułu Inwentarz wprowadzono 2 919
rekordów. Ponadto w Module Inwentarz uzupełniano rekordy z niepełnymi opisami wynikłe z
retrokonwersji księgozbioru. Do Modułu Ubytki wprowadzono 130 rekordów. Stan ubytków na
koniec roku wyniósł 9 589 woluminów. W celu jednoznacznej identyfikacji danego
egzemplarza wpływające do Biblioteki Głównej książki oznaczane były etykietami z kodem
kreskowym, który wykorzystuje się przy udostępnianiu zbiorów.
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OPRACOWANIE ZBIORÓW

W roku sprawozdawczym opracowano i przekazano do Magazynu Biblioteki 3 330 wol.
nowych książek oraz 3 491 wol. książek starych, ( sygn. 143 629 – 147 119) wprowadzonych
do bazy ze skróconym opisem bibliograficznym.
Przy opracowywaniu zbiorów stosowano klasyfikację UKD i przedmiotową BN oraz słowa
kluczowe z zachowaniem wnikliwej rozbudowy kartotek KHW (Kartoteka Haseł Wzorcowych)
do: autorów, redaktorów, ciał zbiorowych, konferencji, wydawców, serii, itp.
W dalszym ciągu kontynuowane były prace nad zmianami w klasyfikacji UKD, zgodnie z
Międzynarodowym Konsorcjum UKD. Dokonano zmian w działach: 8 -„Językoznawstwo.
Nauka o literaturze. Literatura piękna”, który rozszerzono o 188 nowych działów oraz 9 „Geografia. Biografie. Historia., który także rozszerzono o 93 nowe działy.
W roku 2010 zakończona została gruntowna przebudowa wszystkich działów UKD. Następnym
etapem pracy Oddziału Opracowania będzie poprawa klasyfikacji przedmiotowej BN. W pole
„znak miejsca” dla książek znajdujących się w księgozbiorach podręcznych w pisano do 13 737
rekordów przynależność danego tytułu do określonej dziedziny nauki.
W związku z chorobą pracownika na samodzielnym stanowisku ds. Bibliotek sieci Oddział
przejął zadanie opracowywania książek kupowanych dla tychże bibliotek. Opracowano i
wprowadzono do bazy 245 opisów. Pracownik Oddz. Opracowania Zbiorów , zajmujący się
zbiorami specjalnymi opracował 108 jednostek inwentarzowych do katalogu kartkowego oraz
61jednostek w katalogu komputerowym TINLIB, z jednoczesnym uzupełnieniem haseł
wzorcowych. Opracował również w aplikacji Redaktor 59 pozycji w programie d’Libra
zdigitalizowanych dla Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
W 2010 roku do Magazynu Biblioteki Głównej wpłynęło 3 330 wol. książek i 734
wol. czasopism.
Przyjęto do realizacji 71 811 rewersów, na podstawie których wydano do Wypożyczalni i
Czytelń 85 859 książek i czasopism. Ze zwrotów przyjęto 85 587 książek i czasopism.
W ramach prac zabezpieczających księgozbiór przed zniszczeniem obłożono w folię 4 363
książki. Zlecono Pracowni Introligatorskiej wykonanie 78 twardych opraw książek i
czasopism.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono skontrum połowy księgozbioru Biblioteki
Głównej (sygn. 144 000 – 287 386). Wynik tych prac był zaskakująco pozytywny, ujawniono
bowiem brak tylko 7 pozycji książkowych. Taki stan rzeczy został osiągnięty dzięki
komputerowemu systemowi TINLIB, który pozwala szczegółowo prześledzić ruch książki i
sprawdzić, gdzie i kiedy zmieniła ona swoją lokalizację.
W przerwie wakacyjnej przeprowadzono również szereg prac porządkowych: porównano
księgozbiór z rewersami i kontami czytelniczymi (wypożyczenia),
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- sprawdzono i porównano wyodrębniony księgozbiór „dużo formatowy” (wydawnictwa
albumowe) z magazynowym katalogiem topograficznym ,
- na bieżąco wyjaśniano z Oddz. Opracowania Zbiorów nieścisłości wynikające z konwersji
bazy (z programu UNIKAT do TINLIB-a), co w konsekwencji przyczyniło się do
uporządkowania bazy.

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA
Działalność informacyjna:
-

w roku sprawozdawczym czytelnikom indywidualnym udzielono ogółem 3 618 informacji,
w tym: 1 545 bibliograficznych, 548 bibliotecznych, 1 212 katalogowych, 313 rzeczowych ,

(coraz wyższe umiejętności wyszukiwawcze użytkowników oraz korzystanie z wiadomości i baz
udostępnianych przez Bibliotekę Główną są przyczyną niższych niż w roku ubiegłym statystyk),
- z wielostanowiskowego dostępu do bazy Lex Omega skorzystały 182 osoby, (wzrost
wykorzystania bazy prawniczej jest pięciokrotny w porównaniu z rokiem poprzednim),
- zapewniono bieżący dostęp do zakupionych baz elektronicznych oraz testowano dostęp do
6 nowych baz (Research Starters – Sociology, Nature, Inforlex, Cambridge Journals Online,
Oxford History of Western Music , Ebrary),
- do baz tworzonych przez Oddział Informacji Naukowej w ISIS-ie (bezrobocie, patologia,
pedagogika, prawo rodzinne, reklama, ekologia, zdrowie, zagadnienia polityczne i prawne, literatura) na podstawie artykułów z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną
wprowadzono 767 rekordów nowych opisów bibliograficznych. W chwili obecnej bazy te liczą
11 931 rekordów,
- przygotowywano, selekcjonowano, skanowano zbiory Biblioteki Głównej do zasobów
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej,
opracowano „Wirtualny przewodnik po Bibliotece”, który opublikowany na stronie
domowej Biblioteki zastąpił wydawany wcześniej w wersji drukowanej „Informator” dla
czytelników zapisujących się do Biblioteki,
- przygotowywano wykazy literatury do akredytacji dla poszczególnych jednostek
wydziałowych Uczelni.

Analiza wykorzystania baz danych udostępnionych przez Bibliotekę Wirtualną – system
sieciowego udostępniania naukowych baz danych przez ICM w roku 2010

W roku sprawozdawczym udostępniono w ICM statystyki wykorzystania baz danych,
m.in. przez Akademię im. Jana Długosza.
Statystyki te indeksują wejścia do baz zlokalizowanych na serwerze Interdyscyplinarnego
Centrum Modelowania Matematycznego (ICM), nie wykazują jednak wykorzystania baz
poprzez bezpośrednie wejście na serwery wydawców.
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Przykładem jest wydawnictwo Elsevier, którego statystyki opublikowano za okres 6 miesięcy
(styczeń-czerwiec 2010) . W okresie tym w naszej Uczelni przeglądano 1 501 tytułów
czasopism, z których pobrano 4 230 artykułów.
W tym samym okresie z czasopism elektronicznych Springera czytano 417 tytułów
czasopism i pobrano 812 artykułów.
Na wykresie przedstawiono miesięczne wykorzystanie bazy EBSCO, (nie udostępniono
statystyk wykorzystania bazy za miesiąc lipiec). W 2010 r. zanotowano 2 050 przeszukiwań,
pełnych tekstów pobrano 333, a abstraktów 112.
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W przypadku Web of Knowledge w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. zarejestrowano
4 898 zapytań w 711 sesjach.
Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie bazy Web of Knowledge (dawniej Science
Citation Index-Expanded), która pozwala na wyszukiwanie publikacji cytowanej oraz
cytujących dany artykuł.
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Web of Knowledge
W roku 2010 zaobserwowano znaczny wzrost wykorzystania bazy Web of Knowledge w
stosunku do 3 ostatnich lat. Również pozytywnie wypadły statystyki wykorzystania
niektórych testowanych baz danych, o czym świadczą poniższe dane:
- baza Oxford History of Western Music – w 1008 sesjach zadano 158 zapytań (w ciągu
dwóch miesięcy),
- baza Ebrary (kolekcja książek elektronicznych) – przejrzano 18483 strony z czego
wydrukowano 536 stron.
Działalność wystawiennicza:
W roku sprawozdawczym w sali wystawowej zaprezentowano 5 wystaw, w tym
dwie przygotowane były gościnnie przez Wydziały naszej Uczelni - „Fotografia. Technologia – estetyka – historia”, wystawa zorganizowana przez Wydz.
Artystyczny,
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- „Morawy bliskie i nieznane”, zorganizowana przez Wydz. FilozoficznoHistoryczny,
Organizatorem kolejnych trzech był Oddz. Informacji Naukowej i Bibliografii BG:
- „Chopin interdyscyplinarny” – kwiecień - „Grafika. Hand made” – październik,
- „Zimowe inspiracje” – grudzień.
Oddział prowadził także fotograficzną dokumentację wystaw, przygotowywał zaproszenia
i katalogi
wystawowe.
Ponadto przyjęto 6 grup wycieczkowych (145 osób)
zainteresowanych działalnością Biblioteki, rozwojem jej usług informacyjnych oraz jej
znaczeniem jako warsztatu pracy naukowo-badawczej.
Działalność dokumentacyjna:
- kompletowano artykuły z prasy bieżącej dot. Uczelni i Biblioteki Głównej;
uzupełniano systematycznie bazę bibliograficzną „Bibliografia publikacji pracowników
AJD”, która wzrosła w 2010 r. o 636 opisów i wynosi obecnie 7 153 rekordy (czyli 6 193
tytuły publikacji);
- wypełniono 3 formularze dot. opisu rozpraw doktorskich w systemie SYNABA,

-

Działalność usługowa:
Pracownicy Oddziału obsługiwali czytelników w ramach usług kserograficznych i wykonali:
- 90 885 odbitek dla czytelników za sumę 22 721,25 zł (pieniądze zostały przekazane na
konto Uczelni);
- 4 373 odbitki nieodpłatne dla pracowników Uczelni i potrzeb Biblioteki.
W sumie wykonano 95 258 odbitek kserograficznych.
Śląska Biblioteka Cyfrowa – udział Biblioteki Głównej AJD
W roku sprawozdawczym w Pracowni Digitalizacji wykonano 11 546 skanów, które po
obróbce w programie XnView i przekonwertowaniu do odpowiedniego formatu
opublikowano w Internecie.
Śląską Bibliotekę Cyfrową wzbogacono o 6 677 skanów. Umieszczono w niej 58
czasopism, tj.: „Szkoły Specjalnej” – 8 egz., „Dzwonka Częstochowskiego” – 50 egz.
Na prośbę studenta naszej Uczelni zdigitalizowano książkę p.t. „Wartość nauki”, którą
umieszczono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, a na rzecz czytelników niepełnosprawnych
zeskanowano
wydawnictwo o nazwie „Stosunki polsko-niemieckie”, które zostało
udostępnione w naszej Czytelni.
Ponadto zeskanowano 17 Prac Naukowych AJD – 4 869 skanów, które znalazły się na
stronie Biblioteki Głównej w ramach tworzonego repozytorium.
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8.3. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
W Wypożyczalni w 2010 roku było zapisanych 7 217 czytelników. Ich podział ilustruje
poniższa tabela.
Tabela 16: Struktura czytelników Biblioteki AJD
Struktura czytelników

Ilość osób

Studenci AJD

5 767

Studenci PCz

545

Pracownicy AJD

578

Inni *

327

7 217
RAZEM
* Pracownicy PCz, emeryci, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W stosunku do roku 2009 nastąpił nieznaczny spadek zapisanych do Biblioteki czytelników, bo
ok.. 3,8% .
Aktualnie w naszej Uczelni studiuje ogółem 8 036 studentów, z których konto w Bibliotece
Głównej AJD ma 5 767 osób, czyli 71,8%.
W 2010 roku poza Bibliotekę wypożyczono 59 933 woluminy.

Tabela 17: Wypożyczenia poza Bibliotekę
Wypożyczenia poza bibliotekę

WOLUMINY

Studentom AJD

51755

Pracownikom AJD

6724

Studentom PCz

731

Innym

723

RAZEM

59933

Ogólnie ilość wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego minimalnie zmalała, o 0,5%.
Natomiast w grupie pracowników AJD liczba wypożyczeń wzrosła o 4% w porównaniu do roku
ubiegłego.

48

Wskaźniki struktury czytelników i wypożyczeń;
a) czytelników :
- studenci AJD

- 79,9 %

- pracownicy AJD -

8,0 %

- studenci PCz

- 7,6 %

- inni

- 4,5 %

b) wypożyczeń:
- studentom AJD

- 86,3 %

- pracownikom AJD - 11,2 %
- studentom PCz

- 1,2 %

- innym

- 1,3%

W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek 171
pozycji oraz zrealizowano zamówienia z innych ośrodków, wysyłając 147 pozycji.
CZYTELNIE

W 2010 r. Czytelnie w Bibliotece Głównej odwiedziło ogółem 15 346 osób.
Tabela 18: Czytelnictwo w Czytelniach
Czytelnicy w czytelniach

Ilość osób

Studenci AJD

13195

Studenci innych uczelni

495

Pracownicy AJD

978

Inni

678

RAZEM

15346

Pod względem ilości odwiedzin rok 2010 jest porównywalny do roku poprzedniego.
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Na miejscu wszystkim zainteresowanym udostępniono 111 993 pozycje.
Tabela 19: Udostępnianie zbiorów w Czytelniach
Udostępnianie zbiorów

Woluminy

Studentom AJD

94770

Pracownikom AJD

7136

Studentom innych uczelni

4554

Innym

5533

RAZEM

111993

Nastąpił spadek ilości czytanych na miejscu dzieł o 4.4% w stosunku do roku ubiegłego.
Wskaźniki struktury czytelników i wypożyczeń w Czytelni:
a)
b)
-

czytelników :
studenci AJD - 86,0 %
pracownicy AJD - 6,4%
studenci innych uczelni - 3,2 %
inni - 4,4 %
wypożyczeń :
studentom AJD - 84,7 %
pracownikom AJD - 6,4 %
studentom innych uczelni - 4,0%
innym - 4,9%

Biblioteka Główna w ramach „Projektu edukacyjnego WATCH DOCS. Prawa
człowieka w filmie”
finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymała zbiór kopii DVD
filmów dokumentalnych, poświeconych prawom człowieka. Filmy udostępniane są Czytelni
Zbiorów Specjalnych.
W miesiącach wakacyjnych w Oddz. Udostępniania Zbiorów, przeprowadzono prace
porządkowe: sprawdzono i porównano transakcje wypożyczeń, czyszcząc tym samym Moduł
Udostępniania Zbiorów.
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8.4

SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH

Stan zbiorów w Bibliotekach Sieci na dzień 31.12.2010 r.:

Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO)

Zbiory Biblioteki:
książki

- 5 425 wol.,

czasopisma

-

zbiory specjalne -

9 tytułów + 3 tytuły- depozyt BG
220 jednostek

Do Biblioteki zapisanych było ogółem 256 czytelników, w tym
studentów.

45 pracowników AJD , 211

W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 676 odwiedzin i udostępniono 1 919
pozycji. Poza BIFO wypożyczono 355 książek. Zatrudnienie: 1 osoba na ½ etatu.
Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP)
Zbiory Biblioteki:
książki

- 6 884 wol. + 6 282 wol. depozyt Biblioteki Głównej

czasopisma

-

zbiory specjalne -

5 tytułów + 75 tytułów depozyt BG
100 jednostek + 919 jednostek- depozyt BG

Do Biblioteki zapisanych było 1 630 czytelników, w tym: 1212 studentów AJD;
331 pracowników AJD, 87 studentów i pracowników PCz,
W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 5 951 odwiedzin i udostępniono 32 237
woluminów książek i czasopism. Poza Bibliotekę wypożyczono 5 829 wydawnictw.
Zatrudnienie: 2 i 1/2 etatu.
Biblioteka Instytutu Muzyki (BIM)

Zbiory Biblioteki:
książki

- 3 544 wol .

czasopisma

- 3 tytuły + 3 tytuły depozyt BG

zbiory specjalne (ogółem) - 11 587 jednostek
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dary

-

725 szt.

Do Biblioteki zapisanych było 195 czytelników. Czytelnię odwiedziło 360 osób, którym
udostępniono na miejscu 1 061 pozycji. Poza Bibliotekę wypożyczono 592 wydawnictwa.
Zatrudnienie: 1 osoba (1/2 etatu)
Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych
Zbiory Biblioteki:
książki

- 1 275 wol.

czasopisma

-

zbiory specjalne

-

1 tytuł
234 jednostki

Do Biblioteki zapisanych było 22 czytelników. Poza Bibliotekę wypożyczono 271 pozycji.
W Czytelni udostępniono 26 pozycji.
Zatrudnienie: 1 osoba (3/4 etatu administracyjnegozakres obowiązków powiększony o opiekę nad biblioteką).

Biblioteka Instytutu Plastyki

W roku 2010 Biblioteka była w trakcie organizacji. Jej zbiory były sukcesywnie opracowywane,
lecz nie udostępniane czytelnikom, m.in. ze względu na brak etatu.

8.5

KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW

W roku 2010 zakupiono do Biblioteki Głównej 4 nowe stacje robocze dla
pracowników oraz 1 komputer do Czytelni Zbiorów Specjalnych , umożliwiając czytelnikom
przeglądanie materiałów cyfrowych i AV.
Zakupiono oprogramowanie antywirusowe EndPoint Protection firmy Symantec.
Zakupiono 3 licencje oprogramowania LexOmega. Czytelnicy mogą skorzystać z dostępu
do w/w aplikacji w Czytelni Czasopism, Czytelni Politologicznej oraz w Oddz. Informacji
Naukowej i Bibliografii.
Z powodu zmniejszenia środków na utrzymanie Biblioteki nie udało się zrealizować
planowanego zakupu serwera bazodanowego.
W 2010 r. katalog internetowy dziennie odwiedzało ok. 400 osób, złożono ok. 55 tys.
elektronicznych rewersów, co średnio daje 150 rewersów na 1 dzień w roku.
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Średnia dzienna ilość odwiedzin

Poniższy wykres przedstawia średnią liczbę dziennych odwiedzin w poszczególnych
miesiącach.
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Katalog internetowy Biblioteki Głównej dziennie odwiedza ok. 550 osób (szczegóły
http://www.bg.ajd.czest.pl/webalizer/)

8.6

PODSUMOWANIE

Misją biblioteki jest wspieranie edukacji i badań naukowych realizowanych w uczelni oraz
zapewnienie użytkownikom dostępu do krajowych i światowych osiągnięć naukowych w celu
zaspokojenia potrzeb dydaktycznych i naukowych studentów, pracowników i społeczności
lokalnej.
Podstawowym zaś elementem najbardziej wiodącym i decydującym o charakterze i wartości
naukowej biblioteki jest jej księgozbiór.
W roku 2010 nastąpił w Bibliotece Głównej dość znaczny spadek ilości kupowanych
książek. Zmniejszony budżet na utrzymanie Biblioteki wpłynął negatywnie na poziom
zakupów nowości wydawniczych. Przy niewielkich zakupach starano się uwzględniać przede
wszystkim potrzeby nowych, otwieranych kierunków studiów i specjalności, a także
dezyderatów pracowników nauki.
Systematycznie i znacząco zwiększał się księgozbiór poprzez wymianę i dary.
Sprowadzano literaturę z innych bibliotek i wydawnictw uczelnianych, a jednocześnie
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uruchomiona została akcja rozsyłania dubletów i druków zbędnych zgromadzonych przez lata
w Bibliotece Głównej.
W ostatnim czasie obserwujemy radykalną zmianę formy dostępu do zbiorów i usług
bibliotecznych. Biblioteki, pełniąc funkcje wiarygodnych źródeł informacji, muszą
dostosowywać swoje serwisy do wymogów użytkownika, przyzwyczajonego do szybkiego,
prostego i zdalnego dostępu do konkretnych informacji. W zakresie optymalizacji zarządzania
zasobami i usługami, podejmowano działania zmierzające do dalszej
rozbudowy
repozytorium prac naukowych pracowników AJD, umieszczania własnych zasobów w
Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o tradycyjne
zaspakajanie potrzeb czytelników. I choć z roku na rok „kurczy się” stan zatrudnienia w
Bibliotece Głównej, to i tak bibliotekarze starali się nadążyć za potrzebami Uczelni i regionu
Świadomość, czym jest idea tworzenia bibliotek cyfrowych nabiera dodatkowego znaczenia daje ona bezpłatny dostęp do piśmiennictwa, archiwizuje i chroni zbiory najcenniejsze, a
także poszerza krąg adresatów i użytkowników. Stąd też rodzi się potrzeba zakupu
odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, który pozwoli na zbudowanie profesjonalnej bazy,
a ta dawałaby możliwość nie tylko wyszukiwania w zasobach lokalnych, ale także
przeszukiwania metadanych opisowych i zwiększałaby widoczność naszych zasobów w sieci.
Ważnym aspektem działalności informacyjnej jest pozyskiwanie dostępów testowych do
coraz to nowych baz danych pojawiających się na rynku. Pracownicy i studenci informowani
są o możliwości korzystania z nich, a to z kolei powala bibliotekarzom analizować wyniki i
sporządzać statystyki z wykorzystania testów.
Biblioteka Główna, jak co roku, organizowała wystawy, które służyć miały nie tylko
kształceniu wizerunku Biblioteki jako jednostki aktywnej, ale także wspieraniu działań
promocyjnych Uczelni, której Biblioteka jest nieodłączną częścią.
Wakacje – to czas, w którym Biblioteka sprawdza i porządkuje swoje zbiory. W roku
sprawozdawczym oprócz inwentaryzacji części księgozbioru BG przeprowadzono także
skontrum w Bibliotece Inst. Muzyki, po przeniesieniu tychże zbiorów do nowego budynku.
Pracownicy Biblioteki Gł. uczestniczyli w przeprowadzce zbiorów Biblioteki Inst. Muzyki
i włożyli wiele wysiłku, aby Biblioteka ta mogła szybko spełniać swoje zadanie.
Niewielkie, zarzucone zbiorami, meblami i sprzętem elektronicznym pomieszczenie,
utrudniało porządkowanie wielorakiego rodzajowo zbioru (książki, czasopisma, prace
magisterskie, płyty, nuty, kasety, CD, DVD).
W dalszym ciągu jednym z priorytetów Oddz. Opracowania Zbiorów są prace związane z
retrokonwersją zbiorów, to jest z rozszerzeniem opisów bibliograficznych. Pełny opis
bibliograficzny w systemie TINLIB ma ogromne znaczenie przy tworzeniu wykazów
literatury (bezpośrednio z systemu komputerowego) m.in. dla poszczególnych kierunków
studiów w Uczelni na potrzeby komisji akredytacyjnych.
Aktywność naukowa pracowników Biblioteki Głównej zaowocowała kolejną publikacją,
i tak referat wygłoszony w 2009 r. na konferencji w Białymstoku został opublikowany w roku
2010, w książce p.t. „Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece”
Restrukturyzacja zatrudnienia w Uczelni nie pozostała bez wpływu na stan zatrudnienia w
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Bibliotece Głównej. W minionym roku sprawozdawczym Biblioteka utraciła kolejne 2 etaty,
co było powodem utrudnień organizacyjnych w pracy poszczególnych Oddziałów.
Oddelegowywanie pracowników pionu administracyjnego Uczelni do pracy w Bibliotece,
w niektórych sytuacjach było pomocne (np. kiedy wzrastała absencja chorobowa wśród
pracowników Biblioteki), ale częściej bywało uciążliwe. „Przypadkowe” osoby, czasami
oddelegowywane na krótki okres, zanim zdążyły poznać powierzone im obowiązki
opuszczały już Bibliotekę.

Założenia Biblioteki Głównej na rok 2011:
- starania o zwiększenie środków na zakupy książek, czasopism i baz danych,
- starania o dotację na retrokonwersję (uzupełnianie opisów bibliograficznych),
- pozyskanie środków z dotacji na digitalizację prac naukowych pracowników AJD,
- stworzenie elektronicznego szkolenia „Jak korzystać z czasopism naukowych on-line”,
- zakup oprogramowania d’Libra,
- jednolity system informacyjno-biblioteczny dla bibliotek sieci,
- zakup serwera i wymiana najstarszego sprzętu komputerowego,
- starania o dokończenie remontu w Bibliotece Głównej (malowanie Czytelni, wymiana
wykładziny w katalogach).
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9. Finanse Uczelni

9.1 Środki uzyskane na działalność dydaktyczną i naukową Uczelni
W latach 2009 i 2010 Uczelnia dysponowała środkami pozyskanymi z:
a) MNiSW w postaci dotacji na:
- działalność dydaktyczną w tym środki na kształcenie i rehabilitacji
studentów niepełnosprawnych
- dotacje celowe –przysposobienie obronne, stypendia ministra itp./
- pomoc materialną dla studentów
b) MNiSW w postaci dotacji na:
- działalność statutową
- badania własne
- projekty badawcze
Ad.a)
Dotacje na działalność dydaktyczną przedstawiały się następująco:
Tabela 20.
Dotacje na działalność dydaktyczną w 2009 r.i 2010 r /w tym kształcenie i rehabilitacja
studentów niepełnosprawnych/
Dotacje

2009.

2010

41.839.800 zł

42.918.800 zł

W tym 273.800,0 kształcenie
niepełnosp

W tym 286.100,00 kształcenie
niepełnosp

Dotacja planowana

Zwiększenie dotacji (kwiecień)
Zwiększenie dotacji (maj)

Zwiększenie dotacji (czerwiec)

2.158.600 zł
rezerwa celowa zwiększenie
wynagrodz
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Zwiększenie dotacji /wrzesień/

Zwiększenie dotacji (październik)

149.100 zł
zwiększenie dotacji stacjonarnej

Zwiększenie dotacji (listopad)
Zwiększenie dotacji (grudzień)

27.600 zł
Przysposobienie obronne

5.300zł
Przysposobienie obronne

Środki przekaz. przez MNiSW

44.026.000zł

43.073.200zł

Tabela 21.
Dotacje na pomoc materialną dla studentów przedstawiały się następująco:

Dotacje

2009 r.

Dotacja planowa

2010r
7.935.100 zł

7.869.300 zł
226.300 zł

Zwiększenie dotacji
Środki przekazane przez MNiSW

7.935.100 zł

8.095.600 zł

Na dotacje celowe Uczelnia otrzymała środki finansowe w wysokości:
- 2009 r. 26.900 zł
- 2010 r. 41.800 zł
Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia
Uczelnia otrzymała środki finansowe w kwocie:
- 2009 r. 10.800 zł
- 2010 r. 10.260 zł
Na dotacje dydaktyczną –inwestycje
-2009r 1.463.032 zł
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-2010r 2.377.612 zł
Projekty współfinansowane z UE /ERASMUS/
2009r. – 65.256,00 EUR
2010r.- 70.300 ,00 EUR
Projekty badawcze współfinansowane z UE
2009r –

30.000,00 EUR

2010r –

35.462,60 EUR

Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta-dotacje WNS, ACS
2009r.

2.190.250,05zł

2010r.

750.000,00 zł

Projekty współfinansowane z UE w ramach EFS
2009r 300.700,0 zł
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
„Wykorzystaj szanse……….” -MNiSzW
2009r 330.442,85zł
2010r. 693.399,40 zł
„Poprawa warunków przez remont” – dofinansowanie w ramach RPO WSL 2007-2013
2010r 763.254,83 zł
Projekt w ramach POKL „LifeLong Learning-edukacja……” oraz „ Diagnoza potrzeb
edukacji zawodowej ……”
2009r 63.805,90 zł
2010r 738.506,36 zł

Ad b)
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Tabela 22.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało Uczelni następujące środki
finansowe na realizację badań naukowych

Dotacje
Badania własne
Działalność statutowa
Projekty indywidualne
Projekt POLY-MS
Projekt LAN
Razem

2009
230.000zł
620.000zł
383.600zł
129.069zł
1.362.669zł

2010
198.000,00 zł
493.120,00 zł
429.028,70 zł
39.000,00 zł
1.159.148,70 zł

Fundacja na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej przekazała środki na projekt badawczy
„Homing Plus/2010-1/ 2010 r 54.613,00 zł
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Tabela 23.
Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie poszczególnych jednostek
Uczelni przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki

Koszty

Koszty

Dynamika kosztów

2010 r. w zł

2009 r. w zł

2010-2009

2010:2009

w zł

%

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

123.972,93

134.920,07

-10.947,77

Wydział Filologiczno-Historyczny

111.947,02

124.980,00

-13.032,98

89,57

Wydział Pedagogiczny

228.391,52

190.368,60

38.022,92

119,97

Wydział Wychowania Artystycznego

54.514,68

56.020,34

-1.505,66

97,31

Wydział Nauk Społecznych

51.115,92

75.115,52

-23.999,60

68,05

Jednostki Międzywydziałowe

43.172,26

50.750,70

-7.578,44

85,07

Ogółem

613.114,33

632.155,23

-19.040,90

96,99

91,89

Tabela 24.
Struktura kosztów wg rodzaju w latach 2010 i 2009
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Kwota
Lp. Wyszczególnienie

I.

Dynamika

Rok 2010

Rok 2009

Zużycie materiałów i energii

3553.801,77

3 698.388,14

w tym:
materiałów

1.518.017,36

1.960.308,91

zużycie

zużycie energii

2.035.784,41

wzrostu (4:5)
(%)

77,44

1.738.079,23

117,13
Usługi obce

3.621.162,76

3.706.517,26

97,70

- usługi remontowe

846.090,40

915.823,45

92,39

- usługi bankowe

89.572,54

100.767,71

88,89

- inne usługi obce

2.685.499,82

2.689.926,10

99,83

III.

Podatki i opłaty

66.887,25

55.463,27

120,60

IV.

Wynagrodzenia

41.479.027,21

40.981.095,34

101,22

V.

Świadczenia
pracowników

8.974.391,55

8.844.082,35

6.312.694,70

1.

- ubezpieczenia społeczne i
inne
narzuty
na 6.339.303,48
wynagrodzenia

2.

- odpisy na Z.F.Ś.S

2.270.065,00

3.

- inne świadczenia na rzecz
396.128,82
pracowników

261.322,65

VI.

Amortyzacja

763.512,44

910.323,78

83,87

1.269.915,09

1.505.920,51

84,33

73.912,68

77.557,35

- podróże służbowe

514.295,17

684.868,46

75,09

- pozostałe koszty

681.707,24

743.494,70

91,69

59.701.790,65

100,04

II.

na

rzez

- koszty
reklamy

OGÓŁEM

reprezentacji

100,42

2.238.959,25

VII. Pozostałe
i

101,47

59.728.698,07

98,63

151,59

95,30

Tabela 25
Poniższa tabela przedstawia liczbę godzin dydaktycznych w ramach umowy o dzieło
oraz godzin ponadwymiarowych
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Rok akademicki

2010/2011

2009/2010

Godziny dydaktyczne

PLAN

PLAN

godziny ponadwym.

54851

62099

Umowy o dzieło

22378

26757

Ogółem

77229

88856

Tabela 26.Koszty na utrzymanie obiektów dydaktycznych AJD w latach 2009-2010
przedstawia poniższe zestawienie. (bez wynagrodzeń)
2010r.

2009 r.

Dynamika kosztów

koszty w zł

koszty w zł

2010-2009w zł

2010:2009 %

Materiały+ wyposażenie

159.585.62,62

264 749,17

-105.163,55

60,27

Energia elektryczna

873.885,50

855 892,61

17.992,89

102,10

Gaz

22.556,78

32 300,43

-9.743,65

69,83

Centralne ogrzewanie

980.699,89

847 473,06

133.226,83

115,72

Woda +ścieki

155.843,76

127 567,73

28.276,03

122,17

Środki czystości + odzież

103.536,06

88 225,92

15.310,14

117,35

Remonty+mat.remontowe

846.090,40

915 823,45

-69.733,05

92,38

usługi telefoniczne

108.795,32

114 415,48

-5.620,16

95,09

Podatek VAT

42.601,87

21 710,92

20.890,95

196,23

inne usługi obce

668.404,45

796 540,61

-128.136,16

83,91

Pozostałe(czynsze,amortyzacja, 404.148,17
dozór,wywóz śmieci)

383 117,94

21.030,23

105,49

RAZEM

4 447 817,32

-81.669.30

98,16

koszty wg rodzaju

4.366.148,02

Tabela 27.
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Zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych grupach pracowniczych.

oznaczenie
grupy pracowników

nauczyciele akademiccy

stan kadr na

Stan kadr na

31grudnia 2009 r.

31 grudnia 2010 r.

etaty

osoby

etaty

osoby

481

483

476,25

482

naukowo-techniczni

41,5

44

42

43

Biblioteka

34

34

35,33

36

5

5

Wydawnictwo
Administracja

5

5

110,75

112

106,75

109

Obsługa

82

83

78,50

79

Ogółem

754,25

761

743,83

754

Wykonanie funduszu płac za lata 2009 - 2010 przedstawia się następująco:
Tabela 28.
Osobowy fundusz płac

Bezosobowy fundusz płac

2009

38.711.024,14

2.669.977,08

2010

38.542.293,01

3.301.593,70

Rok budżetowy
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10. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

10.1 DZIAŁALNOŚĆ SENATU UCZELNI

W roku 2010 Senat Akademii im. Jana Długosza obradował na 10 posiedzeniach i podjął 71 uchwał .

Katalog uchwał Senatu Uczelni
jest publikowany na
www.info.ajd.czest.pl oraz www.bip.ajd.czest.pl

stronach internetowych Uczelni

10.2 ZARZĄDZANIE
W roku 2010 JM Rektor wydał 101 zarządzeń.
Katalog Zarządzeń jest publikowany na
www.info.ajd.czest.pl oraz www.bip.ajd.czest.pl

stronach

internetowych

Uczelni:

10.3 AUDYT WEWNĘTRZNY
W roku sprawozdawczym zrealizowano zadania zapewniające czynności doradcze:
1.
2.
3.
4.

Wykorzystanie dotacji na działalność statutową – 12.04.2010 – 11.06.2010
Projekt operacyjny Kapitał Ludzki „Life Long Learning” - 05-07-2010-30.09.2010
Organizacja procesu zamówień publicznych - 20.08.2010 – 15.10.2010
Badanie wewnętrznych aktów normatywnych funkcjonujących w Akademii im. Jana
Długosza ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej
26.11.2010 – 31.12.2010
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11. BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY

11.1 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Stan prawny nieruchomości będących w zasobach

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na dzień 31.12.2010 r.
I. Nieruchomości gruntowe, które z mocy prawa z dniem 1 września 2005 roku
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nabyły prawo własności ( art. 256
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr
164, poz. 1365.

1. Waszyngtona 4/8 KW Nr 00021526/8
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 6.236 m2
2. Armii Krajowej 13/15, Chłopickiego 6 KW 00011200/4
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 13.855 m2
3. Armii Krajowej 36a KW Nr 00116525/4
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 4.136 m2
4. Chłopickiego 3 KW Nr 00005381/1
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1.420 m2
5. Zbierskiego 6 – ( Dembińskiego )
– KW 00027477/1
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 5.990 m2
6. Dom studenta „Skrzat” KW Nr 00131892/8
Nieruchomość gruntowa zabudowana w części budynkiem. Dom studenta posadowiony
jest na dwóch działkach:
1/ o powierzchni 2.558 m2 działka Nr 17/3
2/ o powierzchni 1.800 m2 stanowi własność Skarbu Państwa i Akademia
wystąpiła po raz pierwszy w dniu 18.12.2007 roku i ponownie 18.12.2009 roku z
pisemnym wnioskiem do Prezydenta Miasta Częstochowy działającego jako organ z
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zakresu administracji rządowej o przekazanie na własność nieruchomości gruntowej, na
której posadowiony jest dom studenta - działka Nr 38 i o użyczenie gruntu do czasu
przeprowadzenia wszelkich formalności związanych z przejęciem na własność całej
nieruchomości, umowa użyczenia opiewała na okres od 20.02.10 r. do 31.12.2011 roku.
(W dniu 8 kwietnia 2011 została podpisana umowa darowizny ).

II. Nieruchomości nabyte na podstawie umów kupna-sprzedaży, umowy darowizny:

1 . Zbierskiego 4 ( Dembińskiego ) KW 00006932/6, powierzchnia 801m2
Nieruchomość gruntowa zabudowana, zakupiona w 2008 roku – akt notarialny z dnia
29.09.2008 r.
Cena zakupu – 447.500,00 złotych z przeznaczeniem na budowę – WNS*
2. Zbierskiego 2 ( Dembińskiego ) KW 00014667/6, powierzchnia 2.770 m2
Nieruchomość gruntowa zabudowana, zakupiona w 2008 roku – akt notarialny z dnia
23.10.2008 r.
Cena zakupu – 1.570.000,00 złotych – WNS*
3. Chłopickiego 2 KW 00103304/5, powierzchnia 785 m2
Nieruchomość gruntowa zabudowana, zakupiona w 2008 roku – akt notarialny z dnia
9.12.2008 r.
Cena zakupu – 400.000,00 złotych- WNS*
4. Armii Krajowej KW 00091472/5 , powierzchnia 5 m2
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zakupiona w 2009 roku- akt notarialny z dnia
18.09.2009 r.
Cena zakupu 1.915,40 złotych – WNS*
5. Armii Krajowej 11 KW 00009508/6, powierzchnia 426m2
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zakupiona w 2009 roku – akt notarialny z dnia
16.06.2009 r.
Cena zakupu – 150.000,00 złotych – WNS*
* WNS – Wydział Nauk Społecznych
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6. Waszyngtona 4/ 8 KW CZ1C/00073704/9 , powierzchnia 977 m2
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zakupiona w 2010 roku- akt notarialny z dnia
15.11.2010 roku Cena zakupu - 41.138,40 złotych ( po udzieleniu przez sprzedającego Gmina Miasto
Częstochowa 90% bonifikaty od ceny sprzedaży 337.200,00 plus Vat)

7 . Dąbrowskiego 14 KW 76082, powierzchnia 1.417 m2
1/.Zakupiono 3/6 części nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30.09.2004 r.
2/.Akt przekazania 26.05.2009 roku w formie darowizny na rzecz Akademii 3/6 części
nieruchomości przez pełnomocników Skarbu Państwa - akt notarialny 4523/ 2009 r.

8. Działka przy ulicy Tuwima KW Nr 8301 o powierzchni 1.306 m2 Akt notarialny – umowa kupna-sprzedaży z dnia 20.12.2002 roku.
Cena zakupu 300.000,00 złotych.

III. Umowa użyczenia:

1/ Bohaterów Katynia 40/42 o łącznej powierzchni 915 m2- zawarta w
dniu 1.10.2004 r. na czas nieokreślony.
2/ Żwirki i Wigury 6/14 o powierzchni 391m2 - zawarta od 2.08.2010 r. do 31.01.2013 r.

IV. Nieruchomości sprzedane:
Zakopane Jaszczurówka 26 KW Nr 31031, powierzchnia 1.323 m2.
- Akt notarialny nr 4092 z dnia 29.06.2010 roku – umowa sprzedaży 2/10 udziałów za
kwotę 190.000,00 złotych.

.
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11.2 PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE

Zakres prac remontowych w 2010 roku w poszczególnych obiektach dydaktycznych uczelni dotyczył
następującego zakresu robót:

1. Budynek mieszczący się przy ul. Waszyngtona 4/8
-

-

remont pomieszczeń nr 613; 325 i 324; 204; 205; oraz korytarza na II piętrze i
parterze,
malowanie pokojów 134; 310;311;312; 314;315; 316; 317; 321;
322;323;324;325;326;327;328; 329;330;331;332;333;336; 339; 340; 403; 404;
405; 406;408;409; 410; 411;430;431; 432; 505 oraz portiernię; kasę pokój 34
i 35 ; pokój 30
malowanie korytarza IV piętra
usuwanie awarii przecieku garażu,
roboty stolarskie

2. Budynek mieszczący się przy ul. Dąbrowskiego 14
-

wykonanie kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód deszczowych z
dachów budynku i dziedzińca do kanalizacji miejskiej
remont pokojów 207;208; 209

3. Budynek mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 13/15
-

Remont sal laboratoryjnych 219, 221, 1025 i 212, 213
Adaptacja pomieszczenia magazynowego na laboratorium badań siłowych,
Montaż garażu blaszanego na magazyn,
Malowanie sal 101, 102, 313, 026, 028, 029, 030, 031, 8, 3017, 112, 14, 13,
1019, 123, 307, 307 a i b, 130, 117, 1013, 2015, 0017,
malowanie korytarzy na parterze przy sali 32, w segmencie B1, w
segmencie D,
remont ścian i zadaszenia wejścia głównego,
wykonanie zabezpieczeń miejsc parkingowych,
roboty dekarskie na dachu obserwatorium
roboty dekarskie dachu nad salą 1023,
wymiana odcinka instalacji c.o. w związku z awarią.

4. Budynek mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 36a
- Remont korytarzy, klatki schodowej głównej, pomieszczenia socjalnego,
toalety na I piętrze,
- Wymiana drzwi w pokojach 301, 305, 306, 307, 313, 314, 308, 319
- Malowanie pokojów 409, 410, 411, 412, 418, 27, 25, 24, 116
- Malowanie zatok postojowych.
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5. Akademickie Centrum Sportowe przy ul. Zbierskiego 6
-

montaż filtra w węźle cieplnym na instalacji wody
wymiana mieszacza baterii w natrysku
wymiana skrzydła drzwiowego w pokoju 1.4
wymiana części rynien i ich zawieszenia

6. Budynek mieszczący się przy ul. Chłopickiego 3
-

Roboty zabezpieczające obiekt

7. Dom Studenta nr 6 „Skrzat” mieszczący się przy
ul. Dąbrowskiego 76/78

-

roboty ogólnobudowlane pokojów, sanitariatów, łączników i korytarzy na I
piętrze, parterze i części piwnic

Ponadto w 2010oku realizowane były prace konserwacyjne na wszystkich budynkach, w tym
awarie.

Koszty wszystkich prac remontowych w 2010oku wyniosły w skali uczelni:
- prace remontowe w obiektach dydaktycznych

917. 705,30 zł

- prace remontowe w domu studenta

612.179,10 zł
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11.3 INWESTYCJE

1. Realizacja zadania „Termorenowacja budynku dydaktycznego Akademii przy
ul. Waszyngtona 4/8 „ – obejmujące II część docieplenia elewacji oraz przebudowę
instalacji c.o., c.w.u., i węzła cieplnego - 1. 861.043,36 zł
z tego: z dotacji MNiSW 1.808.526,00zł , środki własne 52.518,00zł
2. Wymiana stolarki okiennej w segmentach B i B1 w ramach zadania „Termorenowacja
budynku dydaktycznego Akademii przy Al. Armii Krajowej 13/15”
- 443.340,34zł w całości z dotacji MNiSW
3. Ocieplenie budynku dydaktycznego przy Al. Armii Krajowej 13/15
Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 17.080,00zł
4. Termorenowacja budynku dydaktycznego Akademii przy
Ul. Dąbrowskiego 14 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opracowaniem
całościowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
130.187,91 zł
z tego: z dotacji MNiSW - 125.746,00zł; środki własne
4.442,91zł
5. Termorenowacja Domu Studenta
projektowo – kosztorysowej
-

„Skrzat” –
7.381,00zł

opracowanie

dokumentacji

6. Kontynuowano prace przygotowawcze inwestycji „Budowa budynku głównego
Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach projektu kluczowego
„Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im.
Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie”
- Pokryto pozostałe koszty opracowania dokumentacji i studium wykonalności,
- Uzyskano pozwolenie na budowę
Poniesione koszty wyniosły 976.709,88 zł
Z tego dotacja celowa Urzędu Miasta Częstochowy 750.000,00zł
- 44.420,12zł

7. Zakupiono działkę przy ul. Waszyngtona 4/8
Podsumowanie: wartość inwestycji w roku 2010 wynosi

3.480.162,61 zł

Z tego dotacje celowe MNiSW wynoszą 2.377.612,00 zł
Z tego dotacja celowa z Urzędu Miasta Częstochowy
WNS wyniosła
750.000,00 zł
Wartość dotacji ogółem

na dokumentację

3.127.612,00 zł
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11.4 PROJEKTY EUROPEJSKIE

A. Projekty współfinansowane
Regionalnego (EFRR):

z

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (IZ RPO
WSL) – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
I.

Projekt kluczowy „Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej

Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet
VIII, Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”) złożony z dwóch zadań:
Ø Zadanie I – „Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach
rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”:
13-15.01.2010 r. – kontrola projektu przeprowadzona przez IZ RPO WSL w celu oceny zgodności
wykorzystania środków finansowych, realizacji rzeczowej projektu, postępowań w zakresie zamówień
publicznych, itp. z zakresem określonym we wniosku o dofinansowanie, umowie o dofinansowanie i
wnioskach o płatność – brak zastrzeżeń, pozytywny wynik kontroli;
09.03 – 07.05.2010 r. – kontrola podatkowa przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w
Katowicach w zakresie kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków
finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WSL – brak nieprawidłowości, pozytywny wynik
kontroli;
27.01.2010 r. – rozliczenie dotacji rozwojowej udzielonej przez MNiSW na dofinansowanie wkładu
własnego do zadania, w wysokości 460.703,54 zł, poświadczone przez IZ RPO WSL;
17.02.2010 r. – zatwierdzenie wniosku o płatność końcową przez IZ RPO WSL oraz dokonanie
płatności z EFRR w kwocie 814.635,33 zł;
31.05.2010 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu –
ostateczna całkowita wartość projektu wyniosła: 3.243.376,94 zł
całkowite wydatki kwalifikowane: 3.243.376,92 zł
środki funduszu (dofinansowanie z EFRR): 2.756.870,38 zł
wkład własny beneficjenta: 486.506,54 zł;
11.2010 r. – osiągnięcie zakładanych w projekcie wartości wskaźników rezultatu.
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Ø Zadanie II: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach
rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”:
Przedkładanie IZ RPO WSL kwartalnych raportów o stanie przygotowania Projektu Indywidualnego
do realizacji;
26.11.2010 r. – wystąpienie do IZ RPO WSL z propozycją aneksu do umowy ramowej dot.
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z dn. 08.07.2008 r. – w związku z koniecznością
ponownego obliczenia wartości dofinansowania według aktualnego kursu EUR;
26.11.2010 r. – złożenie do IZ RPO WSL wniosku o dofinansowanie zadania wraz z dokumentacją
projektową na zwiększoną kwotę wynikającą z aktualnego kursu EUR:
całkowity koszt projektu: 43.553.243,05 zł
całkowite koszty kwalifikowalne: 43.055.743,05 zł
dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych: 36.597.381,59 zł
wkład własny: 6.955.861,46 zł;
21.01.2010 r. – podpisanie umowy z Gminą Miastem Częstochowa na dofinansowanie wkładu
własnego do projektu WNS – pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego i wykonawczego
w kwocie 750.000,00 zł;
25.10.2010 r. – kontrola Urzędu Miasta Częstochowy dot. prawidłowości wydatkowania dotacji
Gminy Miasta Częstochowa; rozliczenie przedmiotowej dotacji;
27.10.2010 r. – wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o
zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów wkładu własnego
do zadania II w wysokości: 4.889.310,00 zł na lata 2011-2012.
II.

Projekt „Poprawa warunków kształcenia poprzez remont budynków Akademii im. Jana

Długosza w Częstochowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013 (Priorytet VIII, Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”):
19.05.2010 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu:
całkowita wartość projektu: 897 946,87 zł,
dofinansowanie EFRR – 85% - 763 254,83 zł,
wkład własny AJD – 134 692,04 zł;
06.2010 r. – osiągnięcie zakładanych w projekcie wartości wskaźników rezultatu.
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B. Realizowane projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS):

I.

„Wykorzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do
sukcesu na rynku pracy”:

Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- kwota dofinansowania otrzymana w 2010 r. – 781.839,32 zł
- kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2010 r. rozliczona w ramach czterech wniosków o
płatność – 660.229,76 zł
- 22.03.2010 r. – aneks do umowy o dofinansowanie: całkowita wartość projektu/ dofinansowania :
3 300 399,41 zł, z czego:
242.002,93 – dotacja rozwojowa przekazana w 2009 r.,
2.599.637,00 – płatność ze środków europejskich,
458.759,48 – dotacja celowa z budżetu państwa
- liczba studentów WMP objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 321 osób.
II.

„Life Long Learning – edukacja przez całe życie”:

Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
- zg. z umową o dofinansowanie projektu: całkowita wartość projektu/ dofinansowania: 668.677,00 zł
- 31.03.2010 r. – aneks do umowy o dofinansowanie:
okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. – 31.07.2010 r.
- rozliczenie końcowe: ostateczna całkowita kwota wydatków w projekcie/ dofinansowania:
581.659,64 zł.

73

C. Wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy – brak

dofinansowania:

Priorytet IV, Działanie 4.1.1:
1.

„Nowoczesna dydaktyka drogą do silniejszej uczelni. Program wszechstronnego rozwoju
kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” – 4.733.034,26 zł

2. „Wiedza praktyczna i umiejętności językowe atutem na rynku pracy” -2.457.152,31 zł
3. „Inżynieria Bezpieczeństwa – Podążaj z Nami w Przyszłość” – 5.589.354,61 zł

Priorytet IV, Działanie 4.1.2:
4. „Studia chemiczne drogą do samodzielności i sukcesu” – 5.719.074,27 zł
5. „Studia z ochrony środowiska szansą rozwoju i sukcesu” – 7.111.544,1 zł

Priorytet IX, Działanie 9.4
6. „Bezpieczna Szkoła – studia podyplomowe BHP i kursy pierwszej pomocy dla kadr
pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty” – 912.896,08 zł
7. „Edukacja dla bezpieczeństwa – szansa na bezpieczne życie” – 743.284,68 zł
8. „Technika w nauczaniu – studia podyplomowe” – 589.554,68 zł
9. „Nauczyciel doradcą w planowaniu kariery ucznia!” – 395.207,6 zł

Wnioski w partnerstwie:
Priorytet III, Działanie 3.5 – Projekty innowacyjne
10. „Młody przedsiębiorca – ścieżka certyfikacji umiejętności przedsiębiorczych uczniów szkół
zawodowych” – 2.830.416,72 zł – lider projektu CTC Polska Sp.z o.o.
11. „Edukacyjne SOS w nauczaniu przedmiotów ścisłych” – 4.222.687,28 zł – lider projektu –
AJD

D. Wnioski w trwającej ocenie merytorycznej:
Priorytet VI, Działanie 6.2:
12. „Daj sobie szansę – zostań swoim szefem” – 3.450.100,00 zł

Priorytet VIII, Działanie 8.2.1:
13. „Z wiedzą po sukces w biznesie” – 1.292.910,00 zł
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI
12.1. Struktura CIiM

Centrum działa w oparciu o cztery zespoły:
Zespół Obsługi Technicznej – 8 osób
Zespół Systemów Sieciowych – 3 osoby
Zespół Systemów Obsługi Studentów i E-learningu – 4 osoby
Zespół Systemów Zarządzania Uczelnią – 1 osoba

12.2. Działania poszczególnych zespołów w okresie sprawozdawczym

Zespół Obsługi Technicznej

- realizacja bieżących zadań w zakresie obsługi technicznej: naprawy, konfiguracje sprzętu,
aktualizacje oprogramowania, nadzór nad pracowniami dydaktycznymi,
- pomoc techniczna pracownikom uczelni w zakresie obsługi komputerowej i multimedialnej
- wykonanie monitoringu sal komputerowych z rejestracją
- zakup i modernizacja pracowni komputerowej WNS
- przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla sprzętu komputerowego i multimedialnego
- obsługa techniczna (nagłośnienie, transmisja internetowa) uroczystości uczelnianych (inauguracja,
jubileusz, doktorat honoris-causa) oraz szeregu konferencji wydziałowych, uczelnianych i
ogólnopolskich
- obsługa techniczna studentów w ramach pracy własnej w pracowniach komputerowych oraz
realizacji programu Microsoft MSDN AA
- od 1 marca 2011 dodatkowy punkt w zakresie obowiązków dotyczący pomocy technicznej
pracownikom odpowiedzialnym merytorycznie za strony wydziałowe przy ich aktualizacji
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Zespół Systemów Sieciowych
- realizacja bieżących zadań w zakresie systemów sieciowych: obsługa i administracja sieci LAN i
WiFi, administracja stron uczelni (głównej, dla pracowników, BIP), administracja serwerami i
kontami poczty e-mail uczelni, obsługa sieci w akademiku i ACS
- opracowanie specyfikacji wykonawczej oraz prace wdrożeniowe nowej strony uczelni w technologii
CMS (szkolenia, opracowanie instrukcji, opracowanie szablonów dla wydziałów, pomoc opiekunom
podstron)
- realizacja transmisji poprzez sieć internet z uroczystości uczelnianych
- usuwanie awarii sieci związanych z pracami remontowymi w budynkach i zużyciem sprzętu
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej w ramach dotacji ministerialnej
- opracowywanie nowych wniosków dotyczących pozyskania środków na modernizację sieci oraz
prace przy opracowywaniu projektów budynku WNS, modernizacji sieci telefonicznej
Zespół Systemów Obsługi Studentów i E-learningu
- realizacja bieżących zadań w zakresie administracji systemów obsługi studentów (USOS, SOD,
DZIEKANAT): obsługa rekrutacji, przygotowanie legitymacji studenckich, obsługa informatyczna
kierunków i toków studiów, sesji zaliczeniowych, pomoc pracownikom dziekanatów
- wdrażanie systemu planowania zajęć CELKAT ( instalacja i konfiguracja systemu, szkolenia,
opracowanie instrukcji, forum, pomoc planistom, monitorowanie pracy)
- opracowanie strony zespołu i bieżąca publikacja planów
- zmiany personalne (nowy pracownik)
- zmiana kont bankowych wpłat studenckich
- przygotowanie systemu oraz zespołu do obsługi rekrutacji na wydziałach
Zespół Systemów Zarządzania Uczelnią
- realizacja bieżących zadań w zakresie systemów zarządzania uczelnią: techniczne zabezpieczenie
działających systemów administracji uczelni ( księgowość, finanse, kadry, płace, środki trwałe,
fakturowanie, kasa, banki )
- prace związane z dostosowaniem systemów do zmian podatkowych (VAT)
- prace związane z dostosowaniem systemów do zmiany kont bankowych
- wstępne prace przygotowawcze do zmiany systemu zarządzania uczelnią klasy ERP (ograniczone
możliwości w związku z brakami kadrowymi)
- przystąpienie do programu „ Nowoczesna uczelnia” firma CSF, Microsoft Dynamics, Rzeczpospolita
– starania o audyt informatyczny i certyfikat
- poza zespołem z inicjatywy pani Kanclerz wdrożenie ESZ Elektronicznego Systemu Zamówień
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13. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Rok 2010 był 16-tym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Akademii im. Jana Długosza.
Na UTW uczęszcza obecnie 700 słuchaczy. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach naszego
UTW jest z roku na rok coraz więcej, co pokazuje jak duża jest popularność naszego
Uniwersytetu i zapotrzebowanie społeczeństwa na „edukację przez całe życie”.
Oferta zajęć w ramach UTW była i jest bardzo zróżnicowana. Słuchacze mają możliwość
uczestnictwa w cotygodniowych wykładach z różnych dziedzin życia i nauki, prowadzonych
przez wykładowców z naszej uczelni i zaproszonych gości. W roku 2010 gościli na UTW
m.in.:
Prof. Leszek Balcerowicz – Prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Arcybiskup Stanisław Nowak, Prof. Magdy Ayub z Egiptu. Gen. Mirosław Hermaszewski
Posłowie na Sejm, Halina Rozpondek, Krzysztof Matyjaszczyk, Izabela Leszczyna, Jarosław
Gowin.
Oprócz wykładów proponujemy słuchaczom UTW dodatkowe zajęcia, takie jak:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

lektoraty języków obcych (francuski, niemiecki, włoski, angielski),
zespół plastyczny,
zespół literacki ,
pracowania komputerowa,
zajęcia ruchowe; joga, basen, zajęcia w sali gimnastycznej i na siłowni,
sekcja kulturalno - literacka,
sekcja turystyczna,
sekcja brydżowa.
sekcja astronomiczna
warsztaty prozdrowotne

Od tego roku akademickiego działają także: warsztaty fotograficzne, koło miłośników
astronomii i rękodzieła artystycznego. W ramach tych sekcji słuchacze współtworzą program
ich działania i sami go realizują,. Na uwagę zasługuje fakt utworzenia przez naszych
słuchaczy grupy wokalnej, która już dwukrotnie prezentowała
swój repertuar na
okolicznościowych spotkaniach. Prężnie działający samorząd słuchaczy przygotowuje dla
całego UTW programy kulturalne, wycieczki, warsztaty i inne dodatkowe formy spędzania
wolnego czasu. Wszystkie informacje dotyczące działalności UTW znajdują się na stronie
internetowej UTW (utw.ajd.czest.pl), którą teraz tworzą sami słuchacze. Można tam
zapoznać się z programem UTW, aktualnymi wydarzeniami, zobaczyć zdjęcia, a także poznać
zainteresowania naszych słuchaczy.
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W roku 2010 ukazał się drugi nr biuletynu „ NASZ UNIWERSYTET”, w którym
przedstawiona została historia i działalność naszego UTW. Biuletyn został przygotowany
i zredagowany przez słuchaczy i wydany dzięki wsparciu władz Akademii.
Przedstawiciele naszego UTW brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego
Wieku – Forum III Wieku zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Gdańsku oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w Katowicach.
W roku 2010 słuchacze UTW reprezentowali godnie nasz UTW w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Studentów 50 +, na której zajęli 6 miejsce zdobywając pięć medali w różnych dyscyplinach
sportowych.
Nasi słuchacze uczestniczyli w roku 2010 w projekcie europejskim LifeLong Learning – Edukacja przez
całe życie” promującym ideę kształcenia się przez całe życie.

Rok 2010 był kolejnym rokiem współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego
Wieku działającymi na terenie naszego miasta - UTW przy Politechnice Częstochowskiej,
Akademii Polonijnej i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Blachowni a także Domem
Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasi słuchacze pracują jako
wolontariusze w trakcie zajęć hipoterapii w TKKF „Pegaz” w Częstochowie.
Przedstawiciele naszego uniwersytetu brali czynny udział w opracowaniu Programu Wsparcia
Seniorów, a Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy weszła w skład Częstochowskiej Rady
Seniorów.
Ogromne znaczenia dla życia UTW mają okolicznościowe spotkania i imprezy
przygotowywane. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz liczne
pikniki, bale (z okazji wiosny, andrzejkowy, karnawałowy) itp.
Ważną rolę w życiu UTW odgrywa współpraca z licznymi instytucjami
kulturalnymi, z naszego miasta, które poza gościnnością jakiej udzielają z okazji
organizowanych wystaw, zapraszają również naszych słuchaczy do uczestnictwa w życiu
kulturalnym Częstochowy (zniżki na bilety do teatru, kina, na koncerty, wystawy itp.) .
Kolejny 16 rok istnienia UTW zapisał się w historii Akademii dzięki życzliwości
Władz Uczelni, Wydziału Pedagogicznego, Matematyczno-Przyrodniczego. Wychowania
Artystycznego (bezpłatne udostępnianie sal w bud. ul. Waszyngtona 4/8, na Wydziale
Matematyczno- Przyrodniczym, sale na Wydziale Wychowania Artystycznego, prowadzenie
zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, występy na okolicznościowych
spotkaniach artystów – muzyków, pracowników i studentów z Instytutu Muzyki).
O randze naszego UTW i życzliwości dla nas świadczy obecność na wszystkich
ważnych i uroczystych spotkaniach Prezydenta Miasta, przedstawicieli instytucji kulturalnych
działających w mieście, posłów i przyjaciół UTW ora ciągle zwiększająca się liczba chętnych
do uczestnictwa w zajęciach i życiu UTW.
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14.WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI

Do najważniejszych osiągnięć Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie można zaliczyć:
1.
Co roku wzrasta liczba wniosków składanych w ramach projektów badawczych
finansowanych z MNiSW. Rok 2010 był rekordowym – pracownicy AJD złożyli
w sumie 41 wniosków z czego zakwalifikowanych do finansowania zostało 9 na łączną kwotę
1.027.982 zł
2.
Przyznanie przez MNiSW jednostkom naukowym wysokich kategorii na lata 20112015 na podstawie ocenionego dorobku okresie 2005-2009
3.
Działalność artystyczna pracowników Wydziału Wychowania Artystycznego – Udział
pracowników i studentów w licznych koncertach, występach, pracach komisji jak również
uczestnictwo w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą.
4.

Działalność sportowa:

- srebrny medal Akademickich Mistrzostw Europy tenisistek stołowych dr Wiesława Pięty
- V miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn podopiecznych
- Mistrzostwo Akademickie Polski w tenisie stołowym kobiet
- Mistrzostwo Akademickie Polski w piłce siatkowej mężczyzn
- brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet
- Puchar Zarządu Głównego AZS w futsalu kobiet
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15. PROMOCJA UCZELNI
Promocja Uczelni w roku 2010 była bardzo rozległa:
·

·
·
·
·
·
·
·

Opracowanie materiałów promocyjnych Uczelni: broszura informacyjna określająca zasady
rekrutacyjne, ulotka rekrutacyjna, plakat rekrutacyjny, znak 40-lecia Uczelni, projekty
folderów.
Opracowanie elektronicznej prezentacji zatytułowanej „Wędrówka po AJD” (wraz z
przygotowaniem materiału fotograficznego i tekstu)
Opracowanie i wykonanie medali z okazji jubileuszu 40-lecia AJD
Opracowanie banerów reklamujących 40-lecie AJD,
Opracowywanie projektów i reklamowanie rekrutacji 2010/2011 przy pomocy ogłoszeń
prasowych, „insertów” i spodów radiowych.
Opracowanie i zamieszczenie nowych banerów reklamowych przy drogach wyjazdowych z
Częstochowy.
Zebranie materiałów do wystawy „40-lecie Uczelni” i organizacja wystawy w budynkach
Akademii im. Jana Długosza”.
Udział w Targach Edukacyjnych w: - Katowice, Olesno, Bełchatów, Radomsko,
Częstochowax4, Kluczbork, Bielsko-Biała, Zawiercie

Bezpośrednie dostarczenie materiałów informujących o rekrutacji do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego,
myszkowskiego,
lublinieckiego,
zawierciańskiego,
kłobuckiego,
pajęczańskiego,
radomszczańskiego,
· Opracowywanie i zamieszczanie reklam dotyczących oferty dydaktycznej Uczelni w portalach
internetowych:
- „Edulandia” - „Uczelnie” - „Kierunki studiów” - „Śląski Maturzysta” - „Student 4U” - Centrum
Efekty” - Prezentacja kierunków studiów na stronie internetowej KRASP.
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Udział rzecznika prasowego w szeregu audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów
prasowych i internetowych poświęconych działalności Akademii im. Jana Długosza (w tym
promocja rekrutacji),
Realizacja projektu witryny internetowej i współtworzenie zawartości nowej strony
internetowej.
Całoroczne prowadzenie witryny internetowej w zakresie działu: Aktualności i Kandydaci.
Założenie i prowadzenie profilu Uczelni na Focebooku.
Współpraca z Biurem KRASP,
Wydanie dwóch numerów Biuletynu Uczelni „Res Academicae”, kolportaż na terenie
Uczelni i poza nią,
Zorganizowanie uroczystości Inauguracji nowego roku akademickiego 20010/2011
Zorganizowanie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych – Hucisko wrzesień 2010r.
Zorganizowanie i czuwanie nad przebiegiem „Święta Uczelni – 40 lecie powstania AJD - w
tym min. nadanie pierwszy raz w historii AJD tytułu Doktora Honoris Causa prof. Henrykowi
Samsonowiczowi.
Zorganizowanie uroczystości noworocznej :” Kolędowanie u Jana D”
Zorganizowanie Dni Otwartych w AJD
Zorganizowanie wykładu Leszka Balcerowicza oraz Ministra Sprawiedliwości RP w auli AJD
Reprezentowanie Uczelni i przygotowanie promocji oferty dydaktycznej podczas Dożynek w
Częstochowie.
Współorganizowanie debaty z udziałem kandydatów na prezydenta Częstochowy.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Współorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Kariery w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia
Kariery”
Współorganizowanie Koncertu Jubileuszowego Instytutu Muzyki AJD z okazji 40-lecia
Uczelni.
Pomoc i promocja Uczelni przy organizacji turniejów szachowych w Uczelni.
Pomoc przy realizacji Projektu Europejskiego „LifeLong Learning – Edukacja przez całe
życie”.
Pomoc przy organizacji Konferencji X Pielgrzymki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
Jasna Góra 2010,
Pomoc przy organizacji Konferencji pt.: System niepolarny w strukturze współczesnego
świata”, Instytut Nauk Politycznych 24-25 września 2010 roku.
Opracowywanie ankiet umożliwiających przygotowanie rankingów uczelni wyższych do
wydawnictw ogólnopolskich.
Reprezentowanie Uczelni i udział podczas inauguracji w zaprzyjaźnionych Uczelniach, w
zlocie redaktorów naczelnych gazet akademickich oraz pracowników biur promocji.
Prowadzenie korespondencji rektorskiej,
Współpraca w ramach działalności Chóru Akademickiego.
Koordynowanie i nadzór nad pracą w biurze: stażysty i wolontariuszy.
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