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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 84100 37-84-101

 Biuro Rektora:

(0-34)

37-84-127 37-84-128

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 20011/2012 obejmowały następujące
kierunki oraz specjalności kształcenia:
Wydział Filologiczno-Historyczny
Filologia polska

studia pierwszego i drugiego stopnia

Filologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

─ specjalność: filologia angielska
─ specjalność: filologia germańska

Historia

studia pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia

Politologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Literaturoznawstwo

studia trzeciego stopnia

─ specjalność: filologia polska
─ specjalność: filologia angielska
─ specjalność: filologia germańska

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 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

Specjalności:
 doradztwo zawodowe i personalne
 doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 pedagogika społeczna i terapia
pedagogiczna
 pedagogika osób z niepełnosprawnością
intelektualną
 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i
edukacja przedszkolna z językiem
obcym
Praca socjalna

studia pierwszego stopnia

Turystyka i rekreacja

studia pierwszego stopnia

Wychowanie fizyczne

studia pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Sztuki (Wydział Wychowania Artystycznego)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej

studia pierwszego i drugiego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

studia pierwszego i drugiego stopnia

Grafika

studia pierwszego i drugiego stopnia

Malarstwo

studia pierwszego i drugiego stopnia

Kolorem czerwonym zaznaczono kierunki na które nie było naboru na rok akad. 2012/2013
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2.2 AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
W roku 2012 Polska Komisja Akredytacyjna nie przeprowadziła żadnej wizytacji na
prowadzonych w Uczelni kierunkach studiów.

2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW
Na Wydziale Filologiczno-Historycznym został uruchomiony:
 drugi stopień studiów na kierunku Filologia: specjalność: filologia angielska, filologia
germańska – Uchwała Senatu z dnia 23 maja 2012r.
 studia

doktoranckie

w

dziedzinie

nauk

humanistycznych

w

dyscyplinie

literaturoznawstwo – Zarządzenie Rektora z dnia 11 czerwca 2012r.

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Prowadzone w roku akademickim 2011/2012
1. Administracja publiczna
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Doradztwo zawodowe
4. Edukacja dla bezpieczeństwa (WFH)
5. Edukacja dla bezpieczeństwa (WMP)
6. Edukacja zintegrowana w klasach 0-III
7. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
9. Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
10. Logopedia (logopeda oświatowy)
11. Matematyka
12. Nauczanie przyrody
13. Oligofrenopedagogika
14. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
15. Przygotowanie pedagogiczne
16. Technika w nauczaniu
17. Terapia pedagogiczna z arteterapią
18. Wiedza filozoficzno-etyczna
19. Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
20. Wiedza o społeczeństwie i państwie
10

21. Wychowanie przedszkolne
22. Wyceny nieruchomości
23. Wychowanie fizyczne
24. Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej
25. Zarządzanie nieruchomościami

Oferta studiów podyplomowych – ponad 50 form, w tym nowoutworzone w
2012 roku:


Tworzenie i rozwój własnego przedsiębiorstwa



Nowoczesne zarządzanie sprzedażą



Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

2.4 LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA
Informacje zawarte w Tabeli 1 uwzględniają liczbę studentów według stanu na
30 listopada 2012r.
Tabela 1.
Wydziały
Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Ogółem

FilologicznoHistoryczny

Matematyczno Nauk
Pedagogiczny
-Przyrodniczy Społecznych

Sztuki

30.11.

30.11.

2012

2011

1 232

858

603

2 203

346

5 242 5404

97

118

258

812

0

1 285 1760

1 329

976

861

3 015

346

6 527 7164

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 884 -2010
990 - 2011
713 - 2012
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2.5 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Tabela 2.
Wydziały
Forma studiów

Filologiczno Matematyczno Nauk
Pedagogiczny
-Historyczny -Przyrodniczy Społecznych

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Ogółem

412

277

252

664

65

36

186

427

477

313

438

1091

Sztuki

11/12

10/11

111 1716 1767
-

714 772

111 2430 2539

Ogółem w latach 1973 – 2012 mury Uczelni opuściło 51 931 absolwentów.

2.6 ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

W roku akademickim 2010/11 zrealizowano ogółem: 178 945 godzin, w tym:
− pracownicy (zatrudnieni na pełnym lub niepełnym etacie):
− w

ramach

godzin

ponadwymiarowych

(na

studiach

niestacjonarnych):

107 012 godzin
stacjonarnych

i

46 860 godzin

− w ramach umowy o dzieło (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych):
16 861 godzin
− w ramach umowy o dzieło na studiach podyplomowych:

8 209 godzin.
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2.7 WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 w porównaniu z rokiem 2011/2012

Tabela 3.
w 2012 roku naboru dokonano spośród następującej grupy
kandydatów.

Forma studiów

ROK 2011/2012

ROK 2012/2013

Kandydaci

Kandydaci

Kandydaci

Przyjęci

Studia stacjonarne

3434

2412

3182

2361

Studia

885

682

599

502

4319

3094

3781

2863

niestacjonarne
Ogółem

Liczba studentów przyjętych na I rok studiów 2010/2011 na Wydziałach
kształtowała się następująco:
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Tabela 4.
Wydziały
Forma studiów

Filologiczno- Matematyczn Nauk
Pedagogicz
Historyczny oSpołecznyc ny
Przyrodniczy h

Razem
Razem
2010/2011
2011/2012

Sztuki

Studia stacjonarne
Kandydaci
0

Przyjęci - I

0

- II

- III°

795

588

431

1235

133

3182

3434

320

287

256

589

75

1527

1621

253

95

-

367

47

762

760

72

-

-

-

-

72

31

Studia niestacjonarne
Kandydaci
0

Przyjęci - I

0

- II

- III°

48

66

109

376

-

599

885

26

41

84

117

-

268

364

14

14

-

206

-

234

318

-

-

-

-

-

-

-

Ogółem

843

654

540

1611

133

3781

4319

346

328

340

706

75

1795

1985

- II

267

109

-

573

47

996

1078

- III°

72

-

-

-

-

72

31

Kandydaci
0

Przyjęci - I

0
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2.8 FUNKCJONOWANIE UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA




Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia USZJK funkcjonuje
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od 2008 roku. W 2012 uległ
zmianom w związku z nowelizacją Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i
wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Wraz z wprowadzeniem Krajowych
Ram
Kwalifikacji rozpoczęto wdrażanie formuły wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia razem z uchwaleniem wytycznych do
projektowania programów kształcenia na danym wydziale, kierunku studiów,
poziomie i profilu kształcenia. Powstały wówczas komisje wydziałowe i kierunkowe.
Monitorowanie działania systemu skłoniło do zmian we wrześniu 2012 roku
poprzez wprowadzenie nowej struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia oraz przypisanie nowych kompetencji i obowiązków zespołom
uczelnianym,
wydziałowym,
kierunkowym,
zajmujących
się
zarówno
zapewnieniem, jak i oceną jakości kształcenia. Zmianie uległa również uchwała
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie Uczelnianego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wydane zostało Zarządzenie Rektora
w sprawie struktury i zadań Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia. Zespoły uczelniane, wydziałowe i kierunkowe opracowały swoje
regulaminy, odbywają się regularne spotkania zespołów, funkcjonowanie
wewnętrznego systemu jest stale monitorowane, organizowane są spotkania z
prorektor ds. rozwoju, mające na celu ocenę działania systemu, a także
przekazywanie informacji o dobrych praktykach w zakresie wewnętrznych
systemów jakości kształcenia funkcjonujących na innych uczelniach. W skład
wszystkich zespołów wchodzą przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu
Doktorantów.
Została również uruchomiona strona internetowa Uczelnianego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia, na której znajdują się m.in. akty prawne
dotyczące jakości kształcenia, zespoły uczelniane, wydziałowe i kierunkowe, plan
działania na rok 2012/2013.
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3. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

3. 1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO- BYTOWA
1) Systemem stypendialnym objętych jest 1 685 studentów:
-

stypendia socjalne –

-

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych –

-

stypendia rektora dla najlepszych studentów –

-

zapomogi –

1 295 studentów
95 studentów
431 studentów
152 studentów

2) Systemem stypendialnym objętych jest 41 doktorantów:

3)

-

stypendia socjalne –

-

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych –

-

stypendia dla najlepszych doktorantów –

-

zapomogi –
Domu

Studenckim

19 doktorantów
5 doktorantów
23 doktorantów
1 doktorant
„Skrzat”

zakwaterowanych

jest

409

studentów

1 doktorant.

3.2 PRAKTYKI PROGRAMOWE STUDENTÓW

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów w roku akad. 2011/2012 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:


ogólnopedagogiczne,



przedmiotowe (związane z nauczaniem przedmiotów kierunkowych),
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metodyczne

(związane

ze

specjalistycznymi

metodykami

nie

mającymi

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


praktyk śródrocznych (bez oderwania od zajęć dydaktycznych w Uczelni),



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.
TAB 5.

Praktyki pedagogiczne śródroczne odbyte w roku akad. 2011-2012:
Liczba grup stud.

Liczba nauczycieli -

Liczba placówek

odbywających praktyki

opiekunów praktyk

(liczba umów

(liczba umów o dzieło)

organizacyjnych)

Okres
praktyk

2011.10.03-

studia

studia

studia

studia

studia

studia

stacjonarne

niestacjon.

stacjonarn
e

niestacjon.

stacjonarne

niestacjon.

45

2

51

2

14

1

81

2

83

1

23

1

126

4

134

3

37

2

2012.01.31
2012.02.202012.06.15

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:
2487 studentów studiów stacjonarnych w 971 placówkach oświatowych



i 752 placówkach pozaoświatowych,
662 studentów studiów niestacjonarnych w 412 placówkach oświatowych



i 200 placówkach pozaoświatowych,
TAB. 6

Wymiar praktyk jakie odbywali studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych
Wymiar

1 tyg.

2tyg.

3 tyg.

4 tyg.

5 tyg.

6 tyg.

Razem

211

1011

429

816

0

20

2487

32

341

41

228

0

20

662

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 1723 . Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki
ciągłe

w

miejscu

stałego

zamieszkania

w

612

placówkach

Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało:

 151 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych
 46 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych.
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TAB. 7 Organizację praktyk ciągłych w roku 2011/2012

Praktyki ciągłe

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Liczba studentów odbywających praktyki

2487

662

Liczba placówek praktyk - liczba
zawartych umów organizacyjnych

1723

612

Liczba umów o dzieło

1125

488

151

46

z opiekunami praktyk
Liczba nauczycieli akademickich –
opiekunów dydaktycznych praktyk

3.3. ORGANIZACJA STAŻY i KARIER
ORGANIZACJA KARIER
Praca Biura Karier podzielona jest na cztery obszary:
1.
2.
3.
4.

Badanie losów absolwentów
Szkolenia, seminaria i warsztaty
Doradztwo zawodowe
Aktualności, porady, ankiety

Zgodnie z obowiązującą od 01 października 2011 roku Ustawą o Szkolnictwie
Wyższym Uczelnia ma obowiązek monitorowania kariery zawodowej swoich
absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do
potrzeb rynku pracy.
Badania prowadzone będą po trzech i po pięciu latach od dnia ukończenia studiów.
Biuro Karier opracowało ankietę dla absolwentów oraz projekt na podstawie którego
będą opracowywane wyniki ankiet. Pierwsze pilotażowe badanie losów absolwentów
przeprowadzone zostało w styczniu /lutym 2012 i dotyczy absolwentów z 2010 roku.
Wyniki tych badań zostały przedstawione w marcu.
Organizowane są szkolenia dla studentów i absolwentów Każde szkolenie kończy
się uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach. Biuro służy poradą jak
można uczestniczyć w szkoleniach internetowych. Ponadto nasi studenci mogą
uczestniczyć w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez inne
ośrodki.
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Do dyspozycji studentów i absolwentów jest dyżurujący dwie godziny tygodniowo
doradca zawodowy - pracownik Zakładu Doradztwa Zawodowego.
Biuro na bieżąco podaje do wiadomości studentom i absolwentom aktualne oferty
pracy, kursów, szkoleń i staży. W roku akad. 2011-2012 dysponowaliśmy około 100
ofertami pracy. Do wiadomości studentów przekazywane są wszystkie polskie serwisy
internetowe poświęcone pracy. Studenci i absolwenci mają możliwość wypełnić w
Biurze ankietę ze swoimi damy osobowymi, kwalifikacjami zawodowymi i
zainteresowaniami, dzięki której otrzymują wiadomości o pracy, którą mogą być
zainteresowani. Na podstawie ankiety również pracodawcy mogą mam oferować
swoje propozycje pracy. Student w Biurze Karier otrzyma pomoc jak napisać
atrakcyjne CV, list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą, lub
jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Biuro Karier współpracuje z:
- Wojewódzki Urzędem Pracy w Katowicach
- Powiatowymi Urzędami Pracy w : Częstochowa - Koniecpol
- Kłobuck
- Pszczyna
- Wieluń
- Mysłowice
- Ochotniczym Hufcem Pracy w Częstochowie
- Śląskim Forum Biur Karier
- agencjami pracy tymczasowej
- agencjami pośrednictwa pracy
Ponadto uczestniczymy w targach edukacyjnych w: Katowicach, Bełchatowie,
Kluczborku, Częstochowie.
Zorganizowano warsztaty dotyczące rynku pracy, spotkania z pracodawcami. Stale
pozyskiwaliśmy oferty pracy dla studentów i absolwentów.
ORGANIZACJA STAŻY
W 2012 roku ubiegaliśmy się o 18 stażystów. Umowa została zawarta na 7
stażystów, 11wniosków o staż zostało odrzuconym głównie z powodów finansowych.
Współpracowaliśmy z różnymi Urzędami Pracy:
- 7 wnioski Uczelnia podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie,
Staże miały różny okres odbywania
- 6 miesięczny staż odbywało 1 stażystów
- 3 miesięczny staż odbywało 6 stażystów
Urzędy Pracy tłumaczą małą liczbę podpisanych umów o staże brakiem środków
finansowych
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DZIAŁALNOŚĆ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

3.4

W ROKU 2012
Działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w roku 2012 obejmowała:


aktywne uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych oraz w pracach
komisji senackich



opracowanie zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów w
związku z nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.



opracowanie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego



informowanie studentów o zmianach i zasadach przyznawania stypendiów po
zmianach ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.



organizację prac Komisji Stypendialnych funkcjonujących na każdym z
wydziałów. Komisje zajmowały się przydzielaniem stypendiów o charakterze
socjalnym oraz miejsc w domu studenckim „Skrzat”



współorganizację akcji promocyjnej „Dzień otwarty w AJD”



pomoc w organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2012



pomoc w organizacji otwarcia nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych



organizację corocznej Kulturalnej Wiosny Studentów 2012 (Juwenalia) w
ramach której odbyły się rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach, turniej
szachowy, kabareton z udziałem Kabaretu Limo oraz autorskiego występu
Abelarta Gizy.



przygotowanie corocznego „Balu Otrzęsinowego” dla studentów pierwszych lat
oraz „Balu Karnawałowego”



organizację Kulturalnej Jesieni Studenckiej 2012 w ramach której odbyły się
Targi Zdrowia, Dzień Sportu, Akademicki Turniej Szachowy, Wystawa
Malarstwa studentów Wydziału Sztuki, Akademicki Talent Show oraz Bal
Andrzejkowy.



współpracę z Kołami Naukowymi działającymi w Uczelni, Radą Mieszkańców
Domu Studenta „Skrzat” oraz organizacjami studenckim i samorządami Uczelni
w Częstochowie



współpracę z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie



współpracę z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Częstochowie
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prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem strony internetowej
samorządu

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego była wpierana w swoich działaniach przez
władze Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki czemu możliwy był
rozwój i uczestnictwo w życiu uczelni i współtworzenie środowiska akademickiego
regionu częstochowskiego.

3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W ROKU 2012
W 2012 r. organy samorządu doktorantów realizowały zadania wynikające z
Regulaminu Samorządu Doktorantów. Rada Samorządu Doktorantów podejmowała
szereg działań. W szczególności koncentrowała się na następujących sprawach:
- merytoryczny udział w tworzeniu uczelnianych aktów prawnych, w szczególności
dotyczących doktorantów;
- organizacyjne i prawne związane z przyznawaniem świadczeń stypendialnych
doktorantom;
- informowanie doktorantów o możliwościach pozyskiwania pieniędzy na badania
naukowe ze źródeł pozauczelnianych, możliwościach uczestnictwa w konferencjach i
publikowania wyników badań – informowanie m. in. w formie mailingu;
- wspieranie inicjatyw naukowych doktorantów (Koła Naukowego Doktorantów,
organizacji II Naukowego Forum Doktorantów AJD);
- wyjaśnienie kwestii finansowania działalności samorządu doktorantów (samorząd
doktorantów w 2012 r. nie dysponował osobnym budżetem);
- pozyskanie i adaptacja pomieszczenia na biuro samorządu doktorantów - w końcu
2012 r. Władze Dziekańskie podjęły decyzję o udostępnieniu na potrzeby działalności
samorządu doktorantów jednego z pomieszczeń w ramach Wydziału FilologicznoHistorycznego;
- współpraca z innymi organami samorządu doktorantów oraz Wydziałową Radą
Samorządu Studentów;
- informowanie doktorantów o działalności organów samorządu oraz Władz Wydziału i
Akademii;
- pomoc organizacyjna i promocyjna w działaniach podejmowanych przez jednostki
Wydziału i Uczelni;
- działania w zakresie opracowania strony internetowej samorządu doktorantów.
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Przedstawiciele doktorantów brali aktywny udział w pracach uczelnianych i
wydziałowych

organów

kolegialnych,

zespołów

i

komisji,

w

tym

również

funkcjonujących w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
Środowisko doktorantów AJD reprezentowane było na XIII Krajowym Zjeździe
Doktorantów oraz na VIII Zwyczajnym Zjeździe Krajowej Reprezentacji Doktorantów
(Kraków, 7 – 9 grudnia 2012 r.). Delegat doktorantów naszej Uczelni wybrany został
przez Zjazd do władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2013 na członka
Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Udział przedstawicieli Samorządu Doktorantów AJD w wymienionych Zjazdach był
okazją do spotkań z doktorantami i studentami z innych polskich ośrodków
akademickich oraz z przedstawicielami władz krajowych i środowiskowych a także
okazją do promocji AJD.
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. W
październiku 2012 r. dotychczasowa współpraca z samorządami doktoranckimi z
naszego regionu została sformalizowana w ramach Porozumienia Doktorantów
Uczelni Śląskich. Reprezentant samorządu doktorantów AJD został wybrany na
Wiceprzewodniczącego Porozumienia Doktorantów Uczelni Śląskich.

Zadaniem Samorządu doktorantów było podejmowanie działań wynikających z Ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym, istotnych zarówno dla powiększającego się
środowiska doktorantów jak i dla Uczelni. Realizacja tych działań zależy w dużym
stopniu od wsparcia Władz Uczelni. W 2012 r. Władze Dziekańskie Wydziału
Filologiczno-Historycznego finansowo wsparły doktorantów w zakresie dofinansowania
wyjazdów na spotkania ogólnokrajowe.
W sprawach dotyczących społeczności doktorantów podkreślić należy cenną
współpracę z Kierownikiem Studiów Doktoranckich z zakresu historii prof. dr. hab.
Tadeuszem Srogoszem oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich z zakresu
literaturoznawstwa dr hab. Elżbietą Hurnik, prof. AJD.
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3.6

DZIAŁALNOŚĆ

STUDIUM

WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO

I SPORTU

W roku 2012 w SWFiS zatrudnionych było 11 pracowników, w tym 10 na
stanowiskach dydaktycznych. Prowadzili oni zajęcia dla prawie 1390 studentów,
głównie pierwszych i drugich lat uczestniczących w obligatoryjnych zajęciach z
wychowania fizycznego, w ramach których realizowano różnorodne formy zajęć
ruchowych. Dzięki wysiłkowi finansowemu Uczelni około 80 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 fizycznego dla studentów I, II i III sem.
Wydziału Pedagogicznego, I roku Wydziału Filologiczno-Historycznego, Artystycznego
i Wydziału Nauk Społecznych oraz II 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. 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 muzycznoruchowych 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 i wynajmowana pływalnia. W roku 2012 za
niewielkie środki wydzielone z budżetu przypadające na jednostki międzywydziałowe
SWFiS skromnie doposażyło bazę sprzętową.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w roku 2012 realizowało swoją działalność
sportowo-organizacyjną zgodnie z zaplanowanym na ten rok Kalendarzem Imprez
Sportowych z uwzględnieniem działań dydaktyczno-szkoleniowych oraz terminarza
zawodów i rozgrywek klubów współpracujących Uczelnią.
Organizując i uczestnicząc w zawodach sportowych w roku 2012 SWFiS wzięło udział
w 28 imprezach, z których 6 miało charakter ogólnopolski, 8 regionalny, 8
środowiskowy oraz 6 uczelniany. Oprócz tego współuczestniczyliśmy w ponad 30
imprezach i zawodach organizowanych na obiektach Akademickiego Centrum
Sportowego AJD odbywających się w ramach współpracy z Klubami i środowiskiem
takich jak rozgrywki ligowe, turnieje szkolne oraz klubowe z terenu miasta i okolic.
Braliśmy również udział w organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do największych osiągnięć sportowych
będących udziałem pracowników Studium prowadzących reprezentacje Uczelni w
2012 roku należy zaliczyć wywalczenie 20 medali Akademickich Mistrzostw Polski w
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tym 3 w klasyfikacji generalnej wszystkich uczelni w kraju i 17 w pionie uczelni
Społeczno-Przyrodniczych. W klasyfikacji generalnej AMP medale zdobyły tenisistki
stołowe dr Wiesława Pięty, piłkarki mgr Waldemara Mroczka oraz lekkoatleci mgr
Grażyny Papaj. Kolejny raz nasi studenci byli bezkonkurencyjni w rywalizacji
środowiskowej wygrywając w większości zawodów organizowanych w ramach Ligi
Międzyuczelnianej i Akademickich Mistrzostw Częstochowy.
Dbając o stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju sportowego studentów
SWFiS rozstrzygało kwestie związane z możliwością zakwaterowania wyróżniających
się zawodników – studentów w części hotelowej ACS oraz koordynowało działania
dotyczące współpracy Uczelni z klubami sportowymi.
Celem głównym działań SWFiS było upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i
sportu w środowisku akademickim i na terenie miasta oraz jak najlepsza promocja
Uczelni poprzez sport.
Z obiektów sportowych cały rok korzystali: Instytut Kultury Fizycznej, KU AZS,
KŚ AZS, kluby sportowe współpracujące z Uczelnią, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
pracownicy naszej Uczelni i okazjonalnie inne studenckie grupy zorganizowane.
Pracownicy
Studium 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
Sprawozdanie z działalności Studium Nauki Języków Obcych za rok 2012:
1. Liczba obsługiwanych wydziałów: 5 (Wydział Pedagogiczny, Wydział
Filologiczno-Historyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział MatematycznoPrzyrodniczy, Wydział Sztuki)
2. Liczba obsługiwanych kierunków: 26
3. Liczba obsługiwanych studentów:
- studia stacjonarne: 2295 ( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych
wydziałów rozpoczynają lektoraty od 18 lutego 2013 r. );
- studia niestacjonarne: 465( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych
wydziałów rozpoczynają lektoraty od 18 lutego 2013 r);
Łącznie:

2760
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4. 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

0

6. Liczba zatrudnionych lektorów w ramach umowy o dzieło:
- j. angielski: 3

- j. rosyjski: 1

7. Liczba osób zatrudnionych w sekretariacie:
Prowadziliśmy lektoraty z 3 języków obcych dla studentów I, II i III roku na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (około 2800 studentów). Zajęcia były
prowadzone w 13 salach dydaktycznych, trzy z nich to pracownie wyposażone w
sprzęt audiowizualny. W Studium Nauki Języków Obcych prowadzone były kursy
języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych AJD.
Kontynuowany był również lektorat języka angielskiego dla studentów Ir. III stopnia
kierunek: Historia (studia stacjonarne). Prowadzimy także zajęcia ze studentami
posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.
Od

stycznia

2008

r.

SNJO

jest

wewnętrznym

ośrodkiem

egzaminacyjnym

międzynarodowego egzaminu TOEIC. W roku 2012 egzamin TOEIC zdało 99
studentów, natomiast w latach 2008-2011 certyfikat TOIEC uzyskało 269 studentów
AJD. Jesteśmy jednostką aktywnie współpracującą z wiodącymi wydawnictwami:
Pearson Longan, Oxford University Press, Macmillan Express Publishing. Dzięki
wieloletniej współpracy otrzymujemy gratisowo podręczniki i materiały dydaktyczne dla
lektorów. Jesteśmy również regularnie zapraszani na warsztaty metodyczne i
konferencje organizowane przez w/w wydawnictwa.
Studium Nauki Języków Obcych jest wieloletnim członkiem SERMO –
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Od początku
aktywnie uczestniczymy w działalności tej organizacji. Lektorzy SNJO biorą udział w
konferencjach (organizowanych przez inne uczelnie w Polsce). W roku 2012
najważniejsze z nich to:
- „ Psychologiczne aspekty nauczania i zarządzania w szkole wyższej” połączone z
walnym zebraniem SERMO, Politechnika Wrocławska, 18-20.05.2012 r. (mgr Anna
Wojnarowicz – Głębocka, mgr Tatiana Kaczmarek);
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- XXI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego
IATEFL, Politechnika Warszawska, 07-09.09.2012 r. (mgr Janina Staszczyk, mgr
Joanna Mysłek – Dziadko);
- „ Motywacja w nauczaniu języków obcych” wraz z walnym zebraniem SERMO z
okazji 60-lecia Politechniki Warszawskiej w dniach 30.11.-01.12.2012 r., Politechnika
Warszawska (mgr Janina Staszczyk).
Pracownicy SNJO uczestniczyli min: w Seminarium Bolońskim: „Zadania uczelni
wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących KRK dla szkolnictwa
wyższego i systemów zapewnienia jakości kształcenia”, zorganizowanym 20.04.2012
r. przez AJD

w Częstochowie. W

dniach

23.04.

-27.04.2012

r.

mgr

Janina

Staszczyk wraz z mgr Tatiana Kaczmarek prowadziły zajęcia dla studentów
Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja), w ramach programu Erasmus, a w dniach 28.05.03.06.2012 r. mgr Janina Staszczyk

wraz z J.M. Rektorem AJD przebywała

Chersoniu i w Jałcie na Ukrainie na zaproszenie władz tamtejszych uczelni. Celem
wyjazdu było nawiązanie szerszej współpracy z w/w uczelniami. 15 czerwca 2012 r.
pracownicy SNJO uczestniczyli w prezentacji „Multimedialny i interaktywny serwis Tell
Me More”, dotyczący platformy e- lerningowej, przeprowadzony przez mgr Ewę Wcisło
z Wrocławia. Wielu lektorów wykonuje również tłumaczenia specjalistyczne dla
pracowników wydziałów oraz podczas pobytu gości zagranicznych. Studium Nauki
Języków Obcych prowadzi Bibliotekę dla pracowników. W zbiorach znajduje się 1275
woluminów. Możliwość korzystania z oferty podręczników, słowników, kaset audio i
video to dla pracowników nieoceniona pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych.
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4. KADRA

4.1 STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Tabela 8.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2012r. (zatrudnieni na I
i II etacie)

LICZBA PRACOWNIKÓW
W TYM: PEŁNO-

STANOWISKO

1

2

OGÓŁEM
31.12.
31.12.
2012
2011
3
4

1

Profesor zwyczajny

19,00

21,00

19,00

21,00

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

4,00

6,00

4,00

6,00

3

Profesor wizytujący

0,00

1,00

0,00

1,00

4

Profesor nadzwyczajny mianowany

95,50

95,00

95,00

94,00

5

Adiunkt habilitowany

6,00

2,00

6,00

2,00

6

Adiunkt

230,75

232,25

228,00

228,00

7

Asystent, asystent na 1 rok

64,54

67,50

61,00

65,00

RAZEM

419,79

424,75

413,00

417,00

LP

ZATRUDNIONYCH
31.12.
31.12.
2012
2011
5
6
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Tabela 9
Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2012r. (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.

2012
3

2011
4

2012
5

2011
6

2010
7

2011
8

St.wykładowca 26,25

28,75

24,00

27,00

2,25

1,75

Wykładowca

8,20

8,40

6,00

7,00

2,20

1,40

Lektor

7,50

5,33

7,00

5,00

0,50

0,33

Instruktor

1,00

1,25

1,00

1,00

-

0,25

RAZEM

42,95

43,73

38,00

40,00

1,50

3,73

2

29

Tabela 10. Struktura

zatrudnienia
Nauczyciele akademiccy (w etatach)

w

wydziałach

i

jednostkach

międzywydziałowych

WYDZIAŁY

31.12.2012r.

JEDNOSTKI MIĘDZYW.
OGÓŁEM

MAT.PRZYR.

FIL.-HIST

PEDAGOGICZNY

SZTUKI

NAUKI SPOŁ.

SNJO

SWFiS

LP. STANOWISKO
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.

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2012

2012

2011

6

9

1

1

1

1

2

3

19

21

1

1

2

2

4

6

1

Profesor zwyczajny

9

7

2

Profesor nadzwyczajny
tytularny

1

3

3

Profesor wizytujący

2011

1

1

5

Profesor nadzwyczajny
mianowany
Adiunkt habilitowany

3

2

6

Adiunkt

60,5

61,75

61

64,5

7

St. wykładowca dr.

10

12

1

8

St. wykładowca

9
10
11
12
13

Wykładowca
Asystent;
Asystent na 1 rok
Lektor
Instruktor
RAZEM

4

2011

30

30

1

24

22

15,5

17

1
41,5
1,5

16

17

10

9

39,5

38

1
39,5

27,25 27,5

1,5

1,25

16

127,5

14,25
1

130

1
9

4

2

107

109,5

1,695
20,792

83,987

1,9
19
1

82,9

1
7,25

1

1,25

1
1
7

1

9,25

1
1
57,75 59

0,5
13,5

65,5

1,5
12
2

65,5

6,5

7

4

4

3,5

3,33

14

14,33

6

6

95,5

95

6

2

230,75

232,25

13,5

14,75

12.5

14

8,195
64,542

7

0,25
7,25

8,4
63,5
4
7,5
5,33
1
1,25
462,737 468,48
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Tabela 11
Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych na dzień 31.12.2011r. i 31.12.2012r.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etacie w pełnym wymiarze czasu pracy / niepełnym wymiarze czasu pracy
STANOWISKO

JEDNOSTKI
MIĘDZYWYDZIAŁOWE

WYDZIAŁY

1 2
1 Profesor zwyczajny

FIL.-HIST
MAT.PRZYR.
31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2012
2011 2012 2011
3
5
4
6
1

PEDAGOGIC
ZNY
31.12. 31.12
2012 2011
7
8

SZTUKI

NAUKI SPOŁ.

31.12. 31.12. 31.12
2012 2011 2012
9
11
10
1

SNJO

OGÓŁEM

SWFiS

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2011 2012 2011 2012 2011
13
15
12
14
16
2

31.12.
2012
17
1

31.12.
2011
18
3

6

10

12
0,5
1

2 Profesor
nadzwyczajny
tytularny
3 Profesor wizytujący
4 Profesor
nadzwyczajny 3
mianowany
5 Adiunkt habilitowany
6 Adiunkt

1

4

6

2
0,5

1

1

0,5

2

7 St.wykład; wykładowca

2
0,5

0,111 0,25

2
2
0,5
0,5
0,111 0,25

8 Asystent; asystent na 1 rok
1

0,25

1

0,25

1
2
/1.111 /1,75 1

0,25

1

2

1,5

9 Lektor; instruktor
RAZEM

3
0,5

4
0,25

2

9

10
0,5

13
18
2,611 2,75
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Tabela12
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni
na dzień 31.12.2012r.

LICZBA PRACOWNIKÓW
w tym
LP.

GRUPA PRACOWNIKÓW

ogółem

STANOWISKA

pełnozatrudn.

31.12.

31.12.

2012

2011

31.12 31.12.
.
2012 2011

1

Pracownicy naukowo-techniczni

24,5

37

22

35

2

Wydawnictwo

5

5

5

5

3

Pracownicy biblioteki

33

32

33

31

w tym: prac. bibliotek wydziałowych
kustosz dyplomowany
kustosz

4
0
13

4
1
6

4
0
13

3
1
6

4

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni 110,25
.

103

103

98

5

Obsługa

69,5

62

69

63

235,75 246,5

RAZEM

225 238

4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY W ROKU 2012

Udzielono 8 urlopów naukowych, w tym:
–
–
–
–

doktorskie – 4,
habilitacyjny – 1,
roczny – 1,
bezpłatny – 2.
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7 osobom przyznano stypendia doktorskie. Laureatką VII edycji konkursu na stypendia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących
wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym, została
asystentka w Instytucie Muzyki, dr Ewa Jabłczyńska.
Staże
- krajowy staż naukowy – 1
Udzielono zgody na pokrycie kosztów 24 postępowań o nadanie stopnia lub tytułu
naukowego, w tym:
–
przewody doktorskie – 13, w tym 7 dla uczestników studiów doktoranckich
–
przewody habilitacyjne – 9,
–
postępowania o tytuł – 0.
Pokryto koszty przewodów i postępowań na łączną kwotę 264.544,36 zł.
Odnotowano uzyskanie 15 stopni naukowych, w tym:
–
–
–

doktoraty – 6,
habilitacje – 5.
tytuł
– 4

TAB 13
Wydział

WFH
WMP
WNS
WP
WS
RAZEM

Liczba urlopów
naukowych

Liczba
wypłacanych
stypendiów
naukowych

Liczba deklaracji
o pokryciu kosztów
przewodów/postępow.

Liczba
uzyskanych
stopni/tytułów

1
4
1
0
2
8

1
1
1
1
3
7

12
2
1
4
5
24

3
3
2
2
5
15

Senacka Komisja ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
przeprowadziła 2 postępowania w sprawie mianowania na stanowisko profesora
zwyczajnego.
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5.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

5.1 DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej w 2010 r. jednostki Uczelni uzyskały
kategorie, które skutkowały przyznaniem przez MNiSzW dotacji na działalność statutową
na rok 2012 w wysokości:
Wydział Filologiczno-Historyczny – kat 3

375.960 zł

bazowa

314.820 zł

mł. naukowcy

61.140 zł

restrukturyzacja
Wydział Matematyczno –Przyrodniczy – kat. 3

1.326.210 zł
1.280.350zł

bazowa
mł. Naukowcy

45.860 zł

Wydział Sztuki – kat 2

210.480 zł

bazowa

207.480 zł

mł. Naukowcy

3.000 zł

Wydział Pedagogiczny – kat 3

258.310 zł

bazowa

253.850 zł

mł. Naukowcy

4.460 zł

Wydział Nauk Społecznych – kat 2

93.580 zł

bazowa

90.580 zł

mł. Naukowcy

3.000 zł

Ogółem dotacja na działalność
statutową w roku 2012 wyniosła 2.358.120 zł,
o 1.072.758 zł więcej niż w roku 2011.
Środki na działalność statutową były realizowane na Wydziałach w ilości 138 projektów
(107 z części bazowej oraz 31 dla młodych naukowców) w tym:
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Wydział Filologiczno-Historyczny
bazowa

30

mł. naukowcy

7

Wydział Matematyczno –Przyrodniczy
bazowa

23

mł. naukowcy

17

Wydział Wychowania Artystycznego
bazowa

7

mł. naukowcy

2

Wydział Pedagogiczny
bazowa

19

mł. naukowcy

4

Wydział Nauk Społecznych
bazowa

28

mł. naukowcy

1

5.2 DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
W ramach dwóch konkursów projektów badawczych organizowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w Krakowie Dział Nauki przekazał w sumie 38 wniosków (19 – czerwiec
2012 r. i 19 – grudzień 2012 r.), w tym:
TAB 14.
Wydział

Liczba wniosków
czerwiec 2012
grudzień 2012

WFH
WMP
WNS
WP
WS

0
7
3
3
1
5
19

os. fizyczne (spoza AJD)

RAZEM

35

5
5
2
4
2
1
19

Łączna wysokość środków z MNiSzW, NCN i NCBiR na realizację projektów badawczych w
roku 2012 wyniosła 1.370.319 zł. Realizowano 28 projektów, w tym 23 kontynuowano z
poprzednich lat.
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach 38 konkursu projektów
badawczych organizowanego przez MNiSzW (2010 r.):
1. dr Marzeny Bogus z WWA” :Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego na tle
inteligencji lokalnej w XIX w. i na początku XX w”. – ogółem 42.250 zł,
tym na rok 2012– 18.560 zł (p. własny / kontynuacja dotacji z 2010 r.),
2. dr Maryli Renat z WWA: „Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX w.” – ogółem
30.000 zł, w tym w 2012 – 16.400 zł ( p. habilitacyjny / kontynuacja dotacji
z 2010 r),
3. dr Doroty Wawrzak z WMP: „Hydrobiologiczna efektywność BRS w procesie
oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego” – ogółem 220.925 zł, w tym
w 2012 – 54.600 zł ( p. własny / kontynuacja dotacji z 2010 r.).
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach 39 konkursu projektów
badawczych organizowanego przez MNiSzW (2010 r.):
1. dr hab. Cezarego Kozłowskiego z WMP: „Zastosowanie immobilizowanych membran
zawierających jonizowalne rezorcynareny do selektywnego wydzielania toksycznych
jonów metali” – ogółem 162,500 zł, w 2012 – 62.500 zł (p. własny / kontynuacja dotacji z
2010 r.),
2. dr hab. Witolda Kowalskiego z WMP: „Optymalizacja nowych fromulacji herbicydów o
kontrolowanym uwalnianiu zawierających koniugaty biologiczne aktywnych kwasów
karboksylowych z bodegradowalnymi olgoestrami i oznaczenie ich skuteczności„ –
ogółem 360.000zł, w tym w 2012 – 76.775 zł (p. własny / kontynuacja dotacji z 2010 r.),
3. dr Iwony Zawieruchy z WMP: „Wykorzystanie procesów sorpcji i transportu przez
immobilizowane membrany do usuwania metali ciężkich z zanieczyszczonych wód
podziemnych i odcieków składnikowych” – ogółem 113.750zł, w tym
w 2012 – 27.500 zł (p. własny / kontynuacja dotacji z 2010 r.).
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach 40 konkursu projektów
badawczych organizowanego przez MNiSzW (2011 r.):
1. dr hab. Kazimierza Rędzińskiego z WP: „ Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w
latach 1945 -1989.” – ogółem 34.782 zł, w tym 13.407 zł w 2012 r.
(p. promotorski / dotacja z 2011 r.),
2. prof. Tadeusza Srogosza z WFH: „Idee populacjonistyczne w Rzeczypospolitej w XVIII
wieku.” – ogółem 30.000 zł, w tym 10.000 zł w 2012 r. (p. promotorski / dotacja z 2011
r.),
3. dr hab. Eligiusza Małolepszego z WP: „Geneza i rozwój piłki nożnej kobiet
w Polsce do 2010r.” – ogółem 23.200zł, w tym w 2012– 8.200zł (p. promotorski / dotacja
z 2011 r.),
4. prof. dr hab. inż. Władysława Walkowiaka z WMP: „Zastosowanie modyfikowanych
rezocynarenów jako selektywnych ekstrahentów / przenośników jonów Pb(II),
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Zn(II),Cd(II) iCr(II)” – ogółem 48.250zł , w tym w 2012 –20.000zł (p. promotorski /
dotacja z 2011 r.),
5. dr Wojciecha Ciesielskiego z WMP: „Nowe sposoby wykorzystania skrobi i zbóż w
produkcji biopaliw, sorbentów i stabilizatorów gleb” – ogółem 62.500zł, w tym
w 2012 – 50.000 zł (p. habilitacyjny dotacja z 2011 r.),
6. dr Ewy Mandowskiej z WMP: „Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycznych
metodą optycznie stymulowanej luminescencji” – ogółem 193.000zł, w tym w 2012 –
75.500 zł (p. własny / dotacja z 2011 r.).
Projekty zakwalifikowane do finansowania w
badawczych organizowanego przez NCN (2011 r.):

ramach

konkursu

projektów

1. dr hab. Anny Wypych Gawrońskiej z WFH: „Muzyka w polskim teatrze dramatycznym
do 1918 roku” – ogółem 38.250 zł, w tym w 2012 r. – 7.500 zł,
2. dr hab. Joanny Grygiel z WMP: „Relacje tolerancji w kratach i ich wykorzystanie” –
ogółem 69.850 zł, w tym w 2012 r. – 38.125 zł,
3. dr hab. Janusza Spyry z WFH : „Historiografia a kształtowanie się tożsamości
regionalnej w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XVI-XIX
wieku” – ogółem 37.500 zł, w tym w 2012 r. – 5.250 zł,
4. dr hab. Piotra Dobrzańskiego z WMP: „ Bioresorbowalne polimerowe porowate
nośniki żywych komórek wykazujące zjawisko zapamiętywania kształtu” – ogółem
377.500zł, w tym w 2012 r. – 143.125 zł,
5. dr Arkadiusza Wudarskiego z WNS: „Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu
prawnoporównawczym” – ogółem 73.750 zł, w tym w 2012 r. – 32.000 zł.
6. - dr Bożeny Woźnej Szcześniak z WMP: „Opracowanie oraz implementacja metod
weryfikacji modelowej dla systemów czasu rzeczywistego i wieloagentowych – ogółem
272.500zł, w tym w 2012r. – 110.000 zł,
7. prof. dr hab. Józefa Drabowicza z WMP: „Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze
stereogenicznym heteroatomem lub atropoizometrycznymi elementami chiralności
zawierającymi hyperwalentny heteroatom” – ogółem 275.000 zł, w tym
w 2012 r. – 131.400 zł,
8. dr Mirosława Łapota z WP: „Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939” –
ogółem 78.000 zł, w tym w roku 2012r. – 19.500 zł,
9. dr Jolanty Kozłowskiej z WMP: „Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do
separacji toksycznych jonów metali za pomocą immobilizowanych membran” – ogółem
212.500 zł, w tym 2012 r. – 98.750 zł,
10. mgr Dominika Szczęśniaka z WMP: „Opis własności elektronowych oraz modelowanie
zjawiska transportu elektronowego w nano-układach” – ogółem 32.750 zł, w tym w 2012
r. – 22.750 zł,
11. dr hab. Roberta K. Zawadzkiego z WFH: „Wawrzyniec Korwin (1465-1527) ze Środy
Śląskiej - twórczość pisarska i działalność społeczno-kulturalna renesansowego
humanisty” – ogółem 33.500 zł, w tym w 2012 r. – 7.500 zł.
Projekty zakwalifikowane do finansowania w
badawczych organizowanego przez NCN (2012 r.):

ramach

konkursu

projektów

1. dr Renaty Barczyńskiej-Felusiak z WMP: „Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i
kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające
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wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego
(badania in vitro i in vivo na zwierzętach)” – ogółem 291.875 zł w tym w 2012 r. – 25.625
zł
2. dr hab. Katarzyny Winczek z WS: „Ekologiczne techniki sztuk graficznych” – ogółem
199.825 zł w tym w 2012 r. – 41.625 zł
3. prof. dr hab. Józefa Drabowicza z WMP: „27 Optycznie czynne nanorurki węglowe:
syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych
zawierających stereogeniczny heteroatom oraz ich wykorzystanie w chemii "nowych
materiałów" i w syntezie asymetrycznej” – ogółem 368.000 zł w tym w 2012 r. – 143.000
zł
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach
badawczych organizowanego przez NCBiR (2012 r.):

konkursu

projektów

1. dr hab. Janusza Kapuśniaka z WMP: „Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców
biopolimerowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania
biomateriałów nowej generacji” ogółem 4.849.216 zł dla AJD 788.828 zł w tym na 2012
77.159 zł
2. dr hab. Arkadiusza Mandowskiego z WMP: „Modułowy system luminescencyjny dla
ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej” – ogółem 3.417.114 zł
dla AJD 792.000zł w tym w 2012 r. 63.568 zł
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu HOMING PLUS przyznała środki
w wysokości 298.713 zł na finansowanie projektu dr Katarzyny Bandurskiej (IChOŚiB)
„Production of HIV-1 Inhibitor Griffithsin Rusing Medicinal Plants”, którego realizacja
przewidziana jest w okresie październik 2010 r. – wrzesień 2012 r. Środki na 2012 r.
54.400 zł na projekt + 106.400 zł w ramach przyznanego stypendium.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w
jednostkach naukowych w wyniku prac B+R ; Umowa Nr UDA-POIG.01.03.02-00
014/11, „Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli
oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów
węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych
funkcjonalizowanych
podstawnikami
ze
steregenicznym
heteroatomem”
okres realizacji: 01.04.2012 - 31.12.2014; całkowite wydatki na realizację:
341.000,00 zł (w roku 2012 r. - 45.672,72 zł
5.3 UPOWSZECHNIANIE NAUKI
Jednostki Akademii zorganizowały 34 konferencje naukowe, w tym 21 o zasięgu
międzynarodowym:
–
–
–
–
–

WFH – 8 (4 międzynarodowe),
WMP – 9 (7 międzynarodowych),
WNS – 5(1 międzynarodowa),
WP – 7 (5 międzynarodowych),
WS – 5 (4 międzynarodowe).
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6. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
W roku 2012 uczelnia pozostawała w relacjach partnerskich z uczelniami
zagranicznymi na mocy ponad 40 porozumień o współpracy naukowej, dydaktycznej i
kulturalnej.
Portfolio umów na realizację wyjazdów i przyjazdów studentów, kadry naukowodydaktycznej oraz innych pracowników w ramach unijnego programu stypendialnego
Uczenie się przez całe życie Erasmus obejmowało 36 zagranicznych ośrodków
akademickich (Belgia – 1; Czechy – 5; Francja – 6; Litwa – 1; Łotwa – 1; Niemcy – 9;
Słowacja – 7; Turcja – 3; Węgry – 1; Wielka Brytania – 1; Włochy – 3).
Sprawozdanie Końcowe z realizacji działań zdecentralizowanych w roku
akademickim 2010/2011 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 2011/2012 z możliwości wyjazdów stypendialnych skorzystało łącznie 71
osób, w tym: 19 studentów, 45 nauczycieli akademickich i 7 pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi (dla porównania – w roku akademickim 2010/2011 – 51 osób, w
tym: 13 studentów, 31 nauczycieli akademickich i 5 pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi).

W ramach programu LLP Erasmus na studiach w semestrze letnim roku
akademickiego 2011/2012 przebywały w AJD 3 studentki: 2 ze Słowacji i 1 z Turcji.
Gościliśmy również 20 nauczycieli akademickich – 10 ze Słowacji, 2 z Czech 2 z Francji 2 z
Turcji, 2 z Niemiec, oraz 1 z Węgier i 1 z Wielkiej Brytanii (dla porównania w roku
2010/2011 – 19 osób).
W trwającym roku akademickim 2012/2013, do końca roku sprawozdawczego wyjechało
za granicę 4 studentów i 11 nauczycieli – stypendystów programu Erasmus.
6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW
W 2010/2011 roku Uczelnia zatrudniała:
1) w oparciu o mianowanie / umowę o pracę – 11 osób: (Białoruś – 4, Ukraina – 3, Niemcy
– 2, Czechy – 1, Rosja – 1);
2) w oparciu o umowę o dzieło (zagraniczni profesorowie wizytujący) – 9 osób (Ukraina –
2, Wielka Brytania – 1, Francja – 1, Austria – 1, USA – 1, Indie – 1, Niemcy – 1,
Słowacja – 1).
6.3 WYMIANA OSOBOWA
7

8

W okresie sprawozdawczym Dział Finansowo-Księgowy odnotował wyjazdy służbowe
za granicę 213 osób, w tym: 201 pracowników i 12 studentów (w roku 2011 – 187, w
tym: 123 pracowników i 64 studentów).
Biuro Współpracy z Zagranicą zarejestrowało przyjęcie 64 obcokrajowców, w tym 41
pracowników (w tej liczbie 11 zagranicznych profesorów wizytujących) i 23 studentów,
(w roku 2011 – 115, odpowiednio: 78 i 37).
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9

Łącznie wymiana osobowa w roku 2012 objęła 277 osób (w roku 2011 – 313).
Statystyka nie uwzględnia osób zatrudnionych, ani wyjazdów w ramach programu
Uczenie się przez całe życie Erasmus, o których mowa w pkt. 1.
6.4 PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

“Vacuum ultraviolet spectral ellipsometry study of PbTiO3 thin films on SrTiO3 substrates”
(European Community's Seventh Framework Programme - FP7/2007-2013)
Zrealizowano: Synchrotron BESSY II, Helmholtz-Zentrum Berlin (Niemcy), 2011.
Michał Piasecki
Erasmus Academic Network - NICE: “Network for Innovation in Career Guidance &
Counselling in Europe”
Kontraktor: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Niemcy)
Czas trwania: 01.11.2009 r. - 31.10.2012 r. dr Joanna Górna ; prof. B Ertelt
“Brain Drain - Brain Gain”, Qualification Modules for Counsellors (LLP Leonardo da Vinci)
Kontraktor: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (Mannheim – Niemcy)
Czas trwania: 01.10.2010 r. - 30.09.2012 r. dr Joanna Górna ; prof. B Ertelt
“Development and Implementation of Common Bachelor’s Degree Programme in the
European context - DICBDPEC” (LLP Erasmus)
Kontraktor: Slovenská technická univerzita v Bratislave (Słowacja)
Czas trwania: 01.10.2010 r. - 30.09.2013 r. Joanna Górna - prof. B Ertelt
“Titanium Oxide based nanomaterials and gels - experiments and numerical simulations”
(POLONIUM)
Partner: Universite du Maine, Le Mans (Francja)
Czas trwania: 2011-2012
dr hab. Małgorzata Makowska- Janusik- ,,Żele oraz nanomateriały syntezowane na bazie tlenku
tytanu ,badania eksperymentalne i symulacje numeryczne
“Evaluation toolkit on senior’s education to improve their quality of life” (LLP Gruntvig)
Kontraktor: Universitat Jaume I Castellon (Hiszpania)
Czas trwania: 01.11.2011 r. - 31.10.2013 r - dr Alina Gil
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. DZIAŁALNOŚĆ

WYDAWNICZA

Wydawnictwo AJD działa według Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa uchwalonego na
posiedzeniu Senatu Akademii dn.25 listopada 2009 roku.
Ustalone przez Senat zasady finansowania publikacji z planu wydawniczego zobowiązują
Wydawnictwo do finansowania – ze środków przyznanych przez Senat – publikacji kwalifikacyjnych
oraz wydawnictw ciągłych ukazujących się w kilkunastu seriach Prac Naukowych AJD. Pozostałe
prace, mające źródła finansowania innego rodzaju, są przygotowywane do druku w Wydawnictwie
w miarę możliwości lub poszczególne etapy przygotowania książki zlecane są na zewnątrz firmom
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Również druk publikacji w całości odbywa się w
drukarniach wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Standardowy nakład książek
Wydawnictwa AJD to 100 egz. W roku 2012 wydawnictwo opublikowało 57 tytułów w łącznym
nakładzie ponad 6500 egzemplarzy. Dla porównania: w roku 2011 wydano 41 tytułów, w roku 2010
- 22 tytuły, a w roku 2009 - 45 tytułów. Z przyznanej przez Senat kwoty 255 tysięcy złotych
wydawnictwo wykorzystało prawie 249 tysięcy.
W roku 2012 przychody netto ze sprzedaży książek wyniosły 23 500 PLN, co jest wzrostem o ok.
50% w stosunku do roku 2011 i niemal o 100 % w stosunku do roku 2010. Wzrost sprzedaży jest
m.in. skutkiem uruchomienia pod koniec 2010 roku sprzedaży przez internet oraz szerokiej akcji
reklamowo-informacyjnej polegającej na rozsyłaniu informacji o nowo wydanych publikacjach
książkowych do hurtowni, księgarni internetowych oraz umieszczaniu takich informacji w
publikowanym przez miesięcznik Forum Akademickie dodatku zawierającym informacje o
nowościach książkowych wydawnictw akademickich. Uruchomiono także profil wydawnictwa na
jednym z portali społecznościiowych, gdzie na bieżąco publikujemy informacje o nowościach. W
roku 2012 jedenaście periodyków wydawanych w ramach Prac Naukowych AJD uzyskało punkty w
ministerialnej ocenie czasopism naukowych. We współpracy z redakcjami tychże Prac Naukowych
pracujemy nad spełnieniem wymagań ministerialnych koniecznych przy kolejnym aplikowaniu o
punkty. Wymagania te to m.in. powołanie przy czasopismach Rad Naukowych oraz dostosowanie
procedur recenzyjnych do zaleceń ministerialnych. W związku z tym, decyzją JM Rektora powołano
Naczelnego Redaktora Statystycznego, którego zadaniem będzie weryfikowanie poprawności
metod statystycznych zastosowanych przez Autorów w artykułach składanych do publikacji w
Pracach Naukowych AJD. Położono wzmożony nacisk na sprawdzanie tekstów składanych w
wydawnictwie pod kątem naruszania praw autorskich. Działania takie będą kontynuowane. W
bieżącym roku wydawnictwo przystąpi do projektu „ePublikacje Nauki Polskiej”, który to projekt
realizowany jest przez jedną z uczelni z Białegostoku. Platforma ta, na mocy umowy z uczelnią,
umieści na swoich serwerach nasze publikacje w wersjach elektronicznych, a publikacje te będą
mogły być pozyskiwane odpłatnie przez klientów. Uczelnia uzyska środki finansowe zarówno z
tytułu zakupu plików, jak i z tytułu umowy licencyjnej na umieszczenie publikacji na platformie.
Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu może wpłynąć na upowszechnienie dorobku naukowego
naszych pracowników w kraju.
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8. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Biblioteki Głównej
uczestniczyli w seminariach i konferencjach naukowych:
 23.04 2012 r. dwie pracownice Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii wzięły
udział w seminarium „Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki”
zorganizowanym przez Bibliotekę Główną Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej,
 9-10 maj 2012 r. pracownica Oddziału Opracowania Zbiorów uczestniczyła w XIV
Ogólnopolskich Warsztatach Języka Haseł Przedmiotowych BN zorganizowanych
przez Bibliotekę Narodową w Warszawie,
 9-10.10.2012 r. w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblioteka, Książka,
Informacja, Internet”zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa UMCS w
Lublinie 2 osoby wygłosiły referaty: „Funkcje i wyzwania biblioteki akademickiej
wobec czytelnika niepełnosprawnego” oraz „Polub, tweetnij, przepnij... Web 2.0 w
promocji bibliotek”
 w dniu 11. 12. 2012 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach kierownik Oddziału
Informacji Naukowej i Bibliografii wzięła udział w VI Zebraniu Uczestników Śląskiej
Biblioteki Cyfrowej dotyczącym zagadnień archiwizacji i długoterminowego
przechowywania zdigitalizowanych zasobów.

8.1 GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

Na zakup książek, czasopism i zbiorów specjalnych w roku 2012 Biblioteka Główna
wydała ogółem kwotę: 200.704,92 zł w tym:
na zakup książek i zbiorów specjalnych 68.096,85 zł , na prenumeratę czasopism krajowych i
zagranicznych (drukowanych i on-line) 130.868,92 zł
Wykupiono także sieciowy dostęp do czytelni IBUK (89 tytułów książek) – 1.739,15 zł.
W 2012 r. Biblioteka Główna umożliwiała korzystanie z wykupionych licencjonowanych
baz danych, których koszty obrazuje poniższa tabela:
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TAB 15.
Nazwa konsorcjum
AIP/APS

Chemical Abstracts

Koszty BG
19.373,68

4.829,82

RSC

30.305,72

ACS

15.227,06

Razem
69.736,28

Zbiory Biblioteki Głównej- stan ogólny
W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 3.197 woluminów druków zwartych, w tym:
1 856 z zakupu, 1.055 z darów, 286 z wymiany.
Stan księgozbioru wg ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 294 613
woluminów.
W roku 2012 prenumerowano ogółem 337 tytułów czasopism, w tym:
23 tytuły zagraniczne
314 tytułów krajowych
Zainwentaryzowano 1.129 wol. czasopism .
Stan na dzień 31.12 2012 r. wynosił 31.345 wol. czasopism.

Ilość zbiorów specjalnych powiększyła się o 13 jednostek i na koniec 2012 r. wynosiła 8 630
jednostek opisu bibliograficznego.
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Do systemu TINLIB -Opcja Nabytki oraz Modułu Inwentarz wprowadzono 3197 wydawnictw.
Natomiast do Modułu Ubytki wprowadzono 40 rekordów (stan ubytków na koniec roku
wyniósł 9 640 woluminów).
Złożono 46 zleceń na zakup książek w ESZ, wysłano 230 zamówień na publikacje krajowe,
wpisano do akcesji 312 rachunków za zakup książek.
Zamówienia realizowano poprzez księgarnie, hurtownie i antykwariaty. Większość nowości
wydawniczych zamówiono za pośrednictwem Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji
Wydawniczej
Azymut.
Systematycznie
kupowano
wydawnictwa
związane
z regionem w Antykwariacie „Niezależna” w Częstochowie.
Kontynuowano współpracę z innymi bibliotekami w ramach gospodarowania zasobami
darów i rezerw. Sprawdzono ok. 130 ofert z innych bibliotek, rozesłano 13 wykazów dubletów,
na podstawie których wysłano 734 pozycje. W ramach wymiany międzybibliotecznej wysłano
innym bibliotekom 202 pozycje wydawnictw uczelnianych.

8.2 OPRACOWANIE ZBIORÓW

Książki opracowywano w sposób formalny i rzeczowy zgodnie z obowiązującymi
zasadami i normami katalogowania w systemie TINLIB, zachowano wnikliwą rozbudowę
Kartotek Haseł Wzorcowych do autorów i redaktorów ,ciał zbiorowych, konferencji,
wydawców, serii i klasyfikacji. Charakterystykę treściową książki odzwierciedla zastosowana
klasyfikacja dziesiętna i przedmiotowa zgodna ze słownictwem i gramatyką Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej oraz Językiem Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
W 2012 roku opracowano i przekazano do magazynu biblioteki 2765 nowych książek.
W Oddziale systematycznie trwały prace nad retrokonwersją. Ze starego zasobu
opracowano łącznie 6.811 woluminów, z czego 2.500 rekordów wykonano w ramach prac
zleconych, płatnych z dotacji celowej MNiSW.
W wyniku pojawiania się nowych zagadnień występujących w piśmiennictwie na
bieżąco trwa rozbudowa kartoteki haseł wzorcowych UKD o nowe działy, których w 2012 roku
utworzono 120.
W związku ze zmianami w słownictwie i metodyce Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki
Narodowej oraz z podjęciem przez Bibliotekę Narodową decyzji o wprowadzeniu do haseł
przedmiotowych nowych terminów i jednocześnie likwidacji określników formalnych w roku
2012 nadal trwa melioracja rekordów wzorcowych i powiązanych z nimi opisów
bibliograficznych.
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W ramach tych prac zmodyfikowano 1.318 rekordów haseł wzorcowych klasyfikacji
przedmiotowej i 3.186 rekordów opisu bibliograficznego.
Dodatkowo wykonano następujące prace:
 na podstawie protokołów zagubienia lub zniszczenia wykasowano z bazy
komputerowej 57 pozycji książkowych,
 dla 374 woluminów dokonano zmiany lokalizacji miejsca,
 dla 323 woluminów uzupełniono w rekordzie oznaczenie „znak miejsca”,
 opracowano 121 jednostek zbiorów specjalnych,
 opracowano 154 artykuły z publikacji Wydawnictw AJD przeznaczonych do
digitalizacji,
 opracowano 197 wol. książek dla bibliotek sieci
8.3 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
W ciągu roku sprawozdawczego do magazynu wpłynęło 2765 woluminów książek i
1129 woluminów czasopism nowo opracowanych.
Do realizacji zamówień magazyn przyjął 48 747 rewersów, na podstawie których wydał
72 944 egzemplarze książek i roczników czasopism. Ze zwrotów przyjął 74 692 wol. książek i
czasopism.
Zbiory biblioteczne wymagają stałych zabezpieczeń i napraw księgozbioru
zaczytanego. Dlatego też obłożono w folię 3620 książek oraz wykonano 177 opraw w
pracowni introligatorskiej. W pracowni konserwatorskiej we Wrocławiu poddano konserwacji 2
starodruki i 14 czasopism wydanych przed 1945 rokiem.
W okresie wakacyjnym zespół pracowników magazynu przeprowadził prace
porządkowe:
 układanie książek na półkach
 sprawdzanie i porównywanie wypożyczeń z rewersami
 sprawdzanie i porównywanie wypożyczeń z kontami czytelniczymi
 porównywanie kartoteki ubytków z księgą ubytków, inwentarzem i bazą
komputerową.
Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów rozpoczął przygotowania do selekcji księgozbioru.
Wytypowano 110 tytułów książek występujących w dużej ilości egzemplarzy i na podstawie
przyjętych kryteriów powołana do tego celu Komisja permanentnie dokonywać będzie oceny
księgozbioru.
8.4 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA
Działalność informacyjna:
 w roku sprawozdawczym czytelnikom indywidualnym udzielono ogółem 5 708 informacji,
w tym: 637 bibliograficznych, 3066 bibliotecznych, 1528 katalogowych, 476 rzeczowych;
-

z bazy prawniczej Legalis skorzystały 72 osoby;
przetestowano i poinformowano pracowników Uczelni o wolnych dostępach do baz:
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Blackwell Reference Online(zakres nauk społecznych i humanistyki),Wolter Kluwer Polska
(czasopisma prawnicze),Taylor&Francis oraz CRC (książki i podręczniki), Wiley (encyklopedie
i poręczniki), Book Citation Index (na platformie Web of Knowledge),Ebsco e-Book Academic
Subscription Collection(książki elektroniczne), Book Citation Index (w Web of Science)
-

-

do baz tworzonych przez Oddział Informacji Naukowej w WinISIS-ie (bezrobocie,
patologia, pedagogika, prawo rodzinne, reklama, ekologia, zdrowie, zagadnienia
polityczne i prawne) na podstawie artykułów z czasopism prenumerowanych przez
Bibliotekę wprowadzono 3.175 nowych opisów bibliograficznych. W chwili obecnej bazy te
liczą 15.749 rekordów;
na podstawie danych udostępnionych przez wydawców dokonano analizy
wykorzystania
dostępu do elektronicznych baz danych

TAB 16.
Nazwa bazy

Ilość baz Ilość książek

Ilość
czasopism

Pobrane pełne teksty

ACS

1

-

38

1654

AIP/APS

1

-

24

AIP-583, APS-3323

CAS

7

-

-

br. danych

14

-

-

334

1+6

35

102

490

Elsevier

1

-

2152

5934

Springer

1

2638

734

Web of
Knowledge

6

-

-

Wiley

1

-

1367

Scopus

1

-

-

Nature

-

-

1

106

Science

-

-

1

68

EBSCO
RSC journals
+ database

27087

Ilość wyszukiwań - 6530
1281
Ilość wyszukiwań -3094

W roku sprawozdawczym Bibliotekę Główną zwiedziło 88 uczniów Liceów
Ogólnokształcących z Żarek oraz z LO im. Kopernika, im. Sienkiewicza i im. Dąbrowskiego
w Częstochowie. Uczniom zaprezentowano możliwości korzystania ze zbiorów oraz
zapoznano ich ze sposobami wyszukiwania bibliografii do prac maturalnych.
Dla 10 nauczycieli szkół zorganizowano szkolenie dot. umiejętności nawigowania w Sieci,
zapoznania się z bazami bibliograficznymi i wydawnictwami dostępnymi w oparciu o ideę
Open Access. W trakcie szkolenia pokazano możliwości wykorzystywania bibliotek
cyfrowych i specjalistycznych oraz naukowych narzędzi wyszukiwawczych. Kilka osób
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przeszkolono w zakresie korzystania z bazy Web of Knowledge oraz Scopus,
zaprezentowano możliwości wyszukiwań cytowań oraz sporządzanie h-indeksu na
podstawie własnego dorobku naukowego.
Dla potrzeb Wydziałów i Instytutów przygotowujących się do akredytacji Oddział
przygotowywał wykazy literatury, a dla pracowników naukowych AJD przygotował 36 analiz
bibliometrycznych dorobku naukowego.
Działalność wystawiennicza:
W roku sprawozdawczym Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii zorganizował 7 wystaw,
w tym 5 we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi,studentami i doktorantami
Uczelni:
1. styczeń - „Profesor Bartłomiej Szyndler: Historyk-Bibliofil-Kolekcjoner”
2. marzec - „Akcja-Animacja”
3. maj- „Wizerunek bibliotekarza-subiektywny lecz nie dla wszystkich jednakowy”
4. lipiec- „wystawa prac Dominika Cierpiała”
5. wrzesień- „Zygmunt Krasiński (1812-1859) w 200 rocznicę urodzin”
6. październik- „Józef Piłsudski -życie -śmierć -kult. Wystawa zbioru Mariusza Kolmasiaka”
7. grudzień- „Ocean dokumentów-archiwa Polonii w Australii,Nowej Zelandii i Oceanii”
Przygotowano i rozesłano zaproszenia na wernisaże poszczególnych wystaw, katalogi
wystawowe oraz wykonano fotograficzną dokumentację ekspozycji.
Działalność dokumentacyjna:
- kompletowano artykuły z prasy bieżącej dot. Uczelni i Biblioteki Głównej;
- uzupełniano systematycznie bazę bibliograficzną „Bibliografia publikacji pracowników AJD”, która wzrosła w 2012 r. o 870 opisów i wynosi obecnie 8.079 rekordów;
- wypełniono 4 formularze dot. opisu rozpraw doktorskich, 1 kartę informacyjną o
zakończonej pracy badawczej habilitacyjnej do systemu SYNABA.
- w Pracowni Digitalizacji wykonano 4.434 skany dla potrzeb użytkowników Biblioteki i
Repozytorium Cyfrowego AJD
Działalność usługowa:
Pracownicy Oddziału obsługiwali czytelników w ramach usług kserograficznych i wykonali:
- 49.661 płatnych odbitek dla czytelników za sumę 12.415,25 zł (pieniądze zostały
przekazane na konto Uczelni, a wykorzystane za zgodą Rektora przez Bibliotekę Główną);
- 4.012 odbitek nieodpłatnych dla pracowników Uczelni i potrzeb Biblioteki.
W sumie wykonano 53.673 odbitki kserograficzne.
Od 5.11.2012 r. udostępniono użytkownikom Biblioteki Głównej e-czytelnię IBUK, w
której zasobach znajdują się podręczniki akademickie i książki naukowe w języku polskim.
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Zasób bazy to 89 tytułów z możliwością zdalnego dostępu, z którego do końca 2012 roku
skorzystały 54 osoby. W tym krótkim czasie w czytelni IBUK odnotowano 60 logowań i 777
stron pobrań.
Biblioteka Główna AJD w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
Zbiory Biblioteki Głównej umieszczone w zasobach ŚBC cieszą się dużym
zainteresowaniem czytelników. Najczęściej „otwieraną” pozycją jest książka prof. Janiny
Kosmali pt. „Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji”, która ma 3.647 wejść.
Wśród 136 uczestników konsorcjum ŚBC nasza biblioteka zajmuje 15 miejsce pod
względem ilości opublikowanych pozycji, których ma 307.
Pod względem wyświetleń (w 2012 r. wyświetlane były 10931 razy, a ogółem 28735 razy)
zajmujemy 18 miejsce.

8.5 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
W Wypożyczalni w 2012 roku było zapisanych 5 885 czytelników.
Tabela 1: Struktura czytelników Biblioteki AJD
Struktura czytelników
Studenci AJD

Ilość osób

Udział procentowy

4 695

79,7%

Studenci PCz

261

4,4%

Pracownicy AJD

580

10,0%

Inni *

349

5,9%

5 885

100%

RAZEM

* Pracownicy PCz, emeryci, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W stosunku do roku 2011 nastąpił spadek liczby zapisanych użytkowników o ok. 10% .
Aktualnie w Uczelni studiuje ogółem 6 528 osób, z których konto w Bibliotece Głównej ma
4 695 osób, czyli 71,9%.
W 2012 roku poza Bibliotekę wypożyczono 51 105 woluminy
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Tabela 2: Wypożyczenia poza Bibliotekę
Wypożyczenia poza bibliotekę

WOLUMINY Udział procentowy

Studentom AJD

44 433

87,0%

5 644

11,0%

Studentom PCz

459

0,9%

Innym

569

1,1%

51 105

100%

Pracownikom AJD

RAZEM

Ogólnie ilość wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 6,5%
W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek 190 pozycji
oraz zrealizowano zamówienia z innych ośrodków, wysyłając 99 pozycji.
CZYTELNIE
W 2012 r. Czytelnie w Bibliotece Głównej odwiedziło ogółem 9.649 osób.
Tabela 3: Czytelnictwo w Czytelniach
Ilość osób Udział procentowy

Czytelnicy w czytelniach
Studenci AJD
Studenci innych uczelni
Pracownicy AJD
Inni
RAZEM

7441

77,0%

418

4,3 %

1130

11,8%

660

6,9 %

9649

100%

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek ilości odwiedzin o 20,5 %.
Na miejscu wszystkim zainteresowanym udostępniono 90.487 pozycji.
Tabela 4: Udostępnianie zbiorów w Czytelniach

Udostępnianie zbiorów

Woluminy Udział procentowy

Studentom AJD
Pracownikom AJD
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69840

77,2%

9476

10,4%

Studentom innych uczelni

4429

4,9%

Innym

6742

7,5%

90487

100%

RAZEM

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił niewielki spadek udostępnionych na miejscu
dzieł
o 4,3 %.

8. 6 SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH
Stan zbiorów w Bibliotekach Sieci na dzień 31.12.2012 r.:
Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO)
Zbiory Biblioteki:
książki

- 5.916 wol., + 30 wol depozyt BG

czasopisma -

11 tytułów + depozyt BG

zbiory specjalne -

220 jednostek

Do Biblioteki zapisanych było ogółem 235 czytelników, w tym:
55 pracowników AJD
180 studentów.
W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 487 odwiedzin i udostępniono 1945 pozycji.
Poza BIFO wypożyczono 380 książek.
Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP)
Zbiory Biblioteki:
książki
czasopisma

- 7 337 wol.
-

zbiory specjalne -

+ 6 282 wol. depozyt Biblioteki Głównej

71 tytułów – depozyt BG
103 jednostki + 919 jednostek- depozyt BG

Do Biblioteki zapisanych było 1230 czytelników, w tym:
784 studentów AJD
347 pracowników AJD,
99 studentów i pracowników PCz,
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W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 2 811 odwiedzin i udostępniono 17809
pozycji. Poza Bibliotekę wypożyczono 4 589 wydawnictwa.
Biblioteka Instytutu Muzyki (BIM)
Zbiory Biblioteki:
książki
czasopisma

- 3 606 wol .
4 tytuły + 3 tytuły depozyt BG

-

zbiory specjalne -

11. 428 jednostek

Do Biblioteki zapisanych było 259 czytelników. Czytelnię odwiedziło 265 osób.
Ogółem udostępniono 3.623 pozycje.

Biblioteka Studium Języków Obcych
Zbiory Biblioteki:
książki

-

1 275 wol.

czasopisma

-

zbiory specjalne

-

3 tytuły
234 jednostki

Do Biblioteki zapisanych było 21 pracowników. Ogółem udostępniono 374 pozycje.
Biblioteka Instytutu Plastyki
Zbiory biblioteki:
książki

- 1043 wol.

czasopisma - 8 tytułów
zbiory specjalne – 1 jednostka
W bibliotece odnotowano 413 odwiedzin i udostępniono 1132 pozycje książek i czasopism.

8.7 PODSUMOWANIE
Obawy o stan finansów Uczelni kazał zakładać, że w 2012 roku nie będzie Bibliotece
łatwo. Jednak z powodu utrzymania na poziomie roku poprzedniego środków na
finansowanie zakupów książek i czasopism zachowany został dobry poziom gromadzenia
zbiorów.
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Organizacja zasobów elektronicznych i rozbudowa własnego repozytorium, wiele
działań o charakterze promocyjnym i naukowym oraz pozyskanie funduszy w ramach
programu „Działalność Upowszechniająca Naukę” na retrokonwersję zbiorów
bibliotecznych należy zaliczyć do udanych osiągnięć o charakterze merytorycznym.
Dzięki dotacji celowej z MNiSW w wysokości 25.000 złotych wprowadzono do bazy 2.500
opisów bibliograficznych co pozwoliło rozbudować bazę, uzupełnić opisy i kartoteki haseł
wzorcowych. Prace wykonywane były w ramach umów zleceń.

Zatrudnianie w Bibliotece przypadkowych osób (w związku z restrukturyzacją w
grupie pracowników administracyjnych) posiadających wyższe uposażenia niż
wykwalifikowani bibliotekarze, skutkuje burzeniem przyjętych założeń, różnicuje
pracowników pracujących na tych samych stanowiskach i wykonujących identyczne
zadania. Trudno zatem w codziennej pracy o wywoływanie pozytywnej motywacji do
wykonywania planowanych działań, mając wieloletni staż pracy w Bibliotece, a niższą
pensję w porównaniu do „przypadkowo” przeniesionych osób.

Ogólnie niski poziom płac w grupie pracowników bibliotecznych, pomimo składanych
próśb nie uległ zmianie, pomimo wysokich kwalifikacji personelu oraz ilości obciążeń
związanych z oczekiwaniami użytkowników.

W roku sprawozdawczym wyrazem współpracy z otoczeniem był przygotowany
przez Bibliotekę cykl wykładów w ramach obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotek. W
dniach 21.05.-25.05.2012 r. zorganizowano 6 odczytów wraz z prezentacjami
poświęconymi zagadnieniom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przedstawiono
następujące referaty:
- „Źródła informacji internetowej”,
- „Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie”,
- „Ukryte skarby biblioteki- starodruki i cymelia w zbiorach Biblioteki Głównej AJD”,
- „Częstochowskie czasopisma szkolne okresu międzywojennego”,
- „Biblioteka w telefonie komórkowym”,
- „Fotokod - biblioteczny „kod dostępu” dla mobilnych użytkowników”.
Obchodom towarzyszyła wystawa pt. „Wizerunek bibliotekarza- subiektywny lecz nie dla
wszystkich jednakowy”.
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Powyższa akcja promująca bibliotekę stała się jednocześnie okazją do szkolenia
nauczycieli
i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w liczbie 58 osób.
W miesiącach wakacyjnych w Bibliotece Głównej przeprowadzono kontrolę
księgozbiorów podręcznych, tj. Czytelni Książek i Czytelni Politologicznej. Prace miały na
celu sprawdzenie stanu czytelń po tym, jak w roku poprzednim książki wywiezione zostały
do magazynu na czas malowania Czytelni i ponownie wróciły na półki. Kontrola i selekcja
zbiorów jest częścią polityki gromadzenia i profilowania zbiorów. W związku z tym
rozpoczęto prace nad selekcją księgozbioru, której celem jest usunięcie
zdezaktualizowanych, o niskiej wartości naukowej i dydaktycznej pozycji, a przez to
stworzenie miejsca dla pozyskiwanych nowych materiałów.
W 2012 r. zainicjowano prace nad utworzeniem Biblioteki Cyfrowej AJD, której
założeniem jest prezentowanie pełnych tekstów publikacji naukowych pracowników AJD.
W tym celu zakupiono oprogramowanie d'Libra, które umożliwi prezentowanie cyfrowych
wersji publikacji wraz z możliwością przeszukiwania według pól: autora, tytułów lub słów
kluczowych.

Założenia na rok 2013:
- podjecie starań o uzyskanie funduszy celowych na retrokonwersję zasobu katalogowego,
- rozbudowa cyfrowego repozytorium prac naukowych AJD,
- doposażenie Biblioteki w sprzęt dla osób niepełnosprawnych,
- selekcja księgozbioru – usunięcie księgozbioru zdezaktualizowanegowieloegzemplarzowego,
- digitalizacja kartkowego katalogu czasopism i katalogu zbiorów specjalnych,
- przygotowania do złożenia wniosku o zakup nowego oprogramowania bibliotecznego,
- prace wstępne do stworzenia Czytelni Otwartej - z wolnym dostępem do półek
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9. Finanse Uczelni

9.1 ŚRODKI UZYSKANE NA DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWĄ
W latach 2011 i 2012 Uczelnia dysponowała środkami pozyskanymi z:
Tabela 17.
Dotacja na działalność dydaktyczną z MNiSW w 2011 r. i 2012 r /w tym kształcenie i
rehabilitacja studentów niepełnosprawnych/
Dotacje
Dotacja planowana

2012

2011

41.759.200 zł
W tym
178.000,00 kształcenie
niepełnosprawnych
190.000,00 dotacja
projakościowa na
studia doktoranckie

42.155.100 zł
W tym 299.500,00
kształcenie
niepełnosprawnych

Zwiększenie dotacji (kwiecień)
Zwiększenie dotacji (maj)
Zwiększenie dotacji (czerwiec)
Zwiększenie dotacji /wrzesień/

462.300

500.000 zł
jednorazowe zwiększenie
dotacji stacjonarnej na
remonty

Zwiększenie dotacji (październik)
Zwiększenie dotacji (listopad)
Zwiększenie dotacji (grudzień)

Środki przekaz. przez MNiSzW

42.221.500 zł
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42.655.100 zł

Tabela 18.
Dotacja na pomoc materialną dla studentów z MNiSW w latach 2011-2012
przedstawiała się następująco:
Dotacje
Dotacja planowa
Zwiększenie dotacji
Środki przekazane przez
MNiSzW

2012r

8.279.800,00 zł

2011
7.528.900 zł

138.300,00 zł
8.418.100,00 zł

7.528.900zł

Na dotacje celowe z MNiSzW Uczelnia otrzymała środki finansowe w wysokości:
- 2010 r. 41.800 zł
- 2011 r. 44.400 zł
-2012 r. 25.000 zł (dla biblioteki)
Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia
Uczelnia otrzymała środki finansowe w kwocie:
- 2010 r. 10.260 zł
- 2011 r. 8.100 zł
- 2012 r. – 2.700 zł
Na dotacje dydaktyczną –inwestycje z MNiSzW
-2010r 2.377.612 zł
-2011r. 3.495.432 złł
- 2012 r. - 3.182.134 zł
Projekty współfinansowane z UE /ERASMUS /
2010r.- 70.300 ,00 EUR
2011r.- 56.389,00 EUR

2012 r. - 75.356 EUR
Projekty współfinansowane z UE
2010r –
35.462,60 EUR
2011r.36.991,65 EUR

2012 r. – 7.853,10 EUR PROJEKT DICBDPEC
2012 r. – 18.000,00 EUR PROJEKT HDBA
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
„Wykorzystaj szanse……….” -MNiSzW
2010r. 693.399,40 zł
2011r. 850.000,00 zł

2012 r. – 738.819,38 zł
Projekt „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy”
2012 r. – 127.500 zł
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Urząd Marszałkowski i MNiSzW – inwestycja WNS
2011 r. – 7.939.826,47
2012 r. – 21.097.972,82 zł (Urząd Marszałkowski)
2012 r.- 3.700.000,00 zł (MNiSZW)
Urząd Marszałkowski – dotacja mająca na celu wsparcie działań zmierzających
do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w
Uniwersytet
2012 r. – 250.000 zł
Projekt Ochrona Patentowa
2012 r. - 45.672,72 zł

Tabela 19.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki przekazało
Uczelni następujące środki finansowe na realizację badań naukowych
Dotacje
Działalność statutowa
Projekty indywidualne z
MNiSW
Projekt LAN
Projekty indywidualne
z NCN
Rozwój młodych
naukowców
RAZEM

2012
2.147.080,00 zł
298.110,00 zł

2011
1.134.363,00 zł
512.041,00 zł

200.000,00 zł
973.257,00 zł

30.000,00 zł
289.800,00 zł

117.460,00 zł

120.999,00 zł

3.735.907,00 zł

2.147.550,31 zł

TAB 20 Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dotacje
Projekt PBS 1/A9/4-178027
Moduł Systemu Luminescencji
Projekt PBS 1/A5/2/22-180989
BIOPOLIMERY
RAZEM

2012
723.619,00 zł (w tym podział

2011
-

w 2013 - 146.813,00 AJD)

77.159,00 zł

-

800.778,00 zł

-
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Fundacja na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej przekazała środki na projekt
badawczy „HOMING PLUS”
2010 r 54.613,00 zł
2011 r. - 50.700,00 zł
2012 r. - 54.400,00 zł
Projekt „POLY-MS MEST” finansowany ze środków UE
2011 r. - 60.347,31 zł
2012 r. – 210.663,47 zł
Projekt „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych
Biofeedback w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15
w Częstochowie” finansowany ze środków unijnych
2012 - 245.141,91 Wydatki AJD ( 80%refundacja UE w 2013)

9.2 SYTUACJA FINANSOWA UCZELNI
Tabela 21. Zestawienie wydatków Wydziałowych z przyznanych limitów
Nazwa jednostki

Koszty
2012 w zł

Koszty
2011 r. w zł

Dynamika kosztów
2012-2011
w zł

2012:2011
%

Wydział MatematycznoPrzyrodniczy

126.604,19 126.411,39

192,80

100%

Wydział Filologiczno-Historyczny

122.180,00 122.161,60

18,40

100%

Wydział Pedagogiczny

177.229,53 154.572,95

22.656,58

115%

Wydział Wychowania
Artystycznego

60.652,31

60.964,54

-312,23

99%

Wydział Nauk Społecznych

75.292,68

77.218,37

-1.925,69

98%

Jednostki Międzywydziałowe

48.700,79

39.379,93

9.320,86

124%

610.659,50 580.708,78

29.950,72

105%

Ogółem
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Tabela 22. Struktura kosztów wg rodzaju w latach 2012 i 2011
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Dynamika

Rok 2012
1
I.

II.

2
Zużycie materiałów i
energii

Rok 2011

Wzrostu (3:4)

3
4.493.828,13

4
2.876.864,90

5
156%

W tym:
Zużycie materiałów
Zużycie energii

2.699.620,57
1.794.207,56

1.215.784,37
1.661.080,53

222%
108%

Usługi obce

2.829.850,16

2.642.854,72

107%

159.591,60

513.740,41

31%

115,00

6.637,21

2%

2.670.143,56

2.122.477,10

126%

-usługi remontowe
-usługi bankowe
-inne usługi obce
III.

Podatki i opłaty

19.268,80

24.758,31

78%

IV.

Wynagrodzenia

39.219.068,29

40.086.757,73

98%

V.

Świadczenia na rzecz
pracowników
- ubezpieczenia społeczne
i inne narzuty na
wynagrodzenia
-odpisy na Z.F.Ś.S.

9.298.148,89

8.820.561,51

105%

6.705.035,75

6.207.852,07

108%

2.192.789,00

2.235.530,00

98%

400.324,14

377.179,44

106%

846.633,31

756.775,00

112%

2.352.440,28

1.243.829,01

189%

149.520,15

99.735,26

150%

666.560,63

607.186,42

110%

1.536.359,50

536.907,33

286%

59.059.237,86

56.452.401,18

105%

1.

2.

VI

-inne świadczenia na
rzecz pracowników
Amortyzacja

VII

Pozostałe

3.

-koszty reprezentacji
i reklamy
- podróże służbowe
- pozostałe koszty
OGÓŁEM
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Tabela 23. Liczba godzin dydaktycznych w ramach umowy o dzieło oraz godzin
ponadwymiarowych
Rok akademicki
Godziny
dydaktyczne
godziny
ponadwymiarowe

2012/2013
PLAN

2011/2012
PLAN

46566

48773

Umowy o dzieło

15627

17657

Ogółem

62193

66430

Tabela 24. Koszty na utrzymanie obiektów dydaktycznych AJD w latach 2011-2012
przedstawia poniższe zestawienie. (bez wynagrodzeń)

koszty wg rodzaju

Materiały+ wyposażenie
Energia elektryczna

2012r.

2011 r.

koszty w zł

koszty w zł

1.282.941,86

Dynamika kosztów
2012-2011 zł

84.085,73 1.198.856,13

2012:2011 %

1.526%

791.971,09

705.388,85

86.582,24

112%

10.448,04

10.676,45

-228,41

98%

Centralne ogrzewanie

871.711,39

834.702,72

37.008,67

104%

Woda +ścieki

120.077,04

108.498,39

11.578,65

111%

Środki czystości + odzież

77.120,82

102.870,96

-25.750,14

75%

Remonty+mat.remontowe

232.142,30

513.740,41

-281.598,11

45%

usługi telefoniczne

104.778,33

103.168,21

1.610,12

102%

521,13

-521,13

-

Gaz

Podatek VAT

-

inne usługi obce

687.962,80

548.078,27

139.884,53

126%

Pozostałe(czynsze,amortyzacja,
dozór,wywóz śmieci)

458.707,90

498.953,05

-40.245,15

92%

RAZEM

4.637.861,57
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3.510.684,17 1.127.177,40

132%

Tabela 25.
Zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych grupach pracowniczych.
oznaczenie

stan kadr na

grupy pracowników

31grudnia 2011
r.
etaty

nauczyciele akademiccy

naukowo-techniczni

Biblioteka

Wydawnictwo

Administracja

Obsługa

Ogółem

468,5

37

32

5

103

69,5

715

osoby

Stan kadr na
31 grudnia 2012 r.

etaty

osoby

462,73

480

24,5

26

33

33

5

5

110,25

113

63

64

698,48

721

485

39

32

5

106

70

737

Tabela 26. Wykonanie funduszu płac za lata 2010 - 2011 przedstawia się następująco:
Osobowy fundusz płac

Bezosobowy fundusz płac

Rok
budżetowy
2012

36.477.422,12

3.033.450,74

2011

37.641.514,22

2.705.658,01
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10. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

10.1 DZIAŁALNOŚĆ SENATU UCZELNI

W roku 2012 Senat Akademii im. Jana Długosza obradował na 11 posiedzeniach i podjął
161 uchwał .
Katalog uchwał Senatu Uczelni jest publikowany na stronach internetowych Uczelni
www.info.ajd.czest.pl oraz www.bip.ajd.czest.pl
10.2 ZARZĄDZANIE

W roku 2012:
Rektor AJD wydał 116 zarządzeń,
Kanclerz AJD wydała 79 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 4 zadania zapewniające czynności doradcze:
1. Efektywność i skuteczność organizacji komórki finansowo-księgowej
2. Poprawność przeprowadzania procedur o udzielenie zamówień publicznych
o wartości powyżej 14000 EURO
3. Efektywność i skuteczność organizacji obsługi informatycznej
4. Efektywność planowania i prowadzenia polityki zatrudnienia
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11. BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY

11.1
STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
W CZĘSTOCHOWIE

AKADEMII

IM. JANA

DŁUGOSZA

Wykaz nieruchomości będących w zasobach Akademii im. Jana Długosza

w Częstochowie na dzień 31.12.2012 r.
1. Waszyngtona 4/8 KW Nr 00021526/8 Dz. Nr 83/3,78/2,85,89/1,84,86,87
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 6.236 m2
Waszyngtona 4/ 8 KW CZ1C/00073704/9 , dz. Nr 79 o powierzchni 977 m2
Działka przy ulicy Tuwima KW Nr 8301, dz. 77/1,77/2 o powierzchni 1.306 m2
2. Armii Krajowej 13/15 KW 00011200/4 dz. Nr 24/2
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 13.298 m2 odłączono działkę nr 28
o pow. 557 m2 na rzecz budowy WNS
3. Armii Krajowej 36a KW Nr 00116525/4dz. Nr 113/2
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 4.136 m2
4. Chłopickiego 3 KW Nr 00005381/1, dz. Nr 26
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1.420 m2
5. Zbierskiego 6 – KW 00027477/1 dz. Nr 22/13
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 5.981 m2 - zmniejszono
powierzchnię działki o 9m2 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy z dn.
27.07.2012 r. - realizacja inwestycji drogowej ul. Zbierskiego
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 1.194 m2 działka 38/4
7 . Zbierskiego 2/ 4 Nieruchomość gruntowa zabudowana WNS - pozwolenie na
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użytkowanie- decyzja nr 531/ 2012 z dn. 14.12.2012 r.
KW 00006932/6, dz. Nr 26 o powierzchni

801 m2

KW 00014667/6, dz. Nr 27 o powierzchni 2.828 m2
KW 00011200/4, dz. Nr 28 o powierzchni

557 m2

Tereny rekreacyjne przynależne do WNS:
KW 00103304/5, dz. Nr 31/2, 32 o powierzchni 790 m2
KW 00149694/9, dz. Nr 31/1 o powierzchni 426 m2
7 . Dąbrowskiego 14 nieruchomość gruntowa zabudowana KW 76082, dz. Nr 4
o powierzchni 1.417 m2

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

11.2 PRACE REMONTOWE I INWESTYCYJNE
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH W 2012R
I. Budynek dydaktyczny Waszyngtona 4/8
1.REMONTY
1.1Remonty wykonywane we własnym zakresie:
- pokoje hotelowe 416, 418, 421, 422, 426; ciągi schodowe w segm. D ; kasa; holl parter
przy Sali 54; pokoje 150, 151, 152, 209 A, 308, 309, 419, 420, sanitariat na I piętrze, sala
55 i zaplecze, korytarz przy warsztatach, klatka schodowa od wind do piwnicy, oraz awarie
15 000.00
1.2Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód
opadowych
z dachu garaży usytuowanych przy budynku
102 850,00
Dokumentacja projektowa przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej
2 700,00
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II. Budynek dydaktyczny przy Al. Armii Krajowej 13/15
1.REMONTY
1.1 Remonty wykonywane we własnym zakresie:
- sale 120, 222, 223, 224, 225,227, 0023, 0024, 1001, 1001A,1002, ; pokoje 33,34,35,
207A, 305, 305A, korytarz III p, korytarz przyziemie, korytarz II p. segm. B1, sala 101, pokój
206, 221, 207B, 304, 1027, oraz awarie
29 000,00
Dokumentacja projektowa wentylacji odciągowej dla laboratorium 0004
3 800,00
2.INWESTYCJE
2.1 Ocieplenie budynku dydaktycznego Akademii przy Al. Armii Krajowej 13/15
182 134,00

III. Budynek dydaktyczny Al. Armii Krajowej 36A
1. REMONTY
1.1Remonty wykonywane we własnym zakresie:
Pokoje 111, 206, 207, 210, 214, 221,223, 225,303, 304, 304A, Archiwum, klatka
schodowa, oraz awarie
10 000,00
1.2 Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie wyłącznika gł. p.pożarowego i
sygnalizacji pożaru
46 248,00
Dokumentacja projektowa przebudowy instalacji elektr. j.w.
6 000,00
IV. Budynek dydaktyczny przy ul. Dąbrowskiego 14
1. REMONTY
1.1 Remonty wykonywane we własnym zakresie:
- pokój 209, sala 113 ( przebudowa oświetlenia )
10 600,00
V. Akademickie Centrum Sportowe przy ul. Zbierskiego 6
1. REMONTY
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- wymiana głowic w sanitariatach, naprawa balustrady zewn.
5 000,00
VI. Budynek dydaktyczny WNS przy ul. Zbierskiego 2/4
INWESTYCJA – środki unijne+ środki własne
27 702 677,93
VI. Dom Studenta „Skrzat”
1. REMONTY
- remont instalacji elektrycznej na V i VI piętrze + korytarze
240 000,00
2. INWESTYCJA – Termorenowacja budynku i dostosowanie do wymogów
bezpieczeństwa pożarowego - dotacja ceowa MNiSW
2 000 000,00

Podsumowanie:
REMONTY : wykonywane we własnym zakresie
69 600,00
wykonywane przez firmy zewnętrzne
149 098,00
( dotyczy remontów budynków dydaktycznych )

Razem
218 698,00
INWESTYCJE: dotacje celowe MNiSW
3 182 134,00
Środki unijne : UE
23 547 276,22
Środki własne
4 155 401,71
( w tym środki dotacji celowej MNiSW
3 676 778,97)
Koszt dokumentacji na remonty ze środków własnych :
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12 500,00

11.3

PROJEKTY EUROPEJSKIE

A. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR):
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (IZ RPO
WSL) – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Projekt kluczowy „Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-

I.

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:
 Zadanie II: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach
rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”:
01.2012 r. – przedłożenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 2.669.743,75 zł
02.2012 r. – przedłożenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 951.547,33 zł wraz z wnioskiem o
zaliczkę – 4.869.790,79 zł, otrzymanie zaliczki – 17.04.2012 r.
02.04.2012 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zmiany
montażu finansowego w związku z pojawieniem się nowego źródła finansowania wkładu własnego
w 2011 r.
04.2012

r.

–

wystąpienie

do

Ministra

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego

z

wnioskiem

o uruchomienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów wkładu
własnego w 2012 r.
05.2012 r. – przedłożenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 2.133.966,42 zł
29.05.2012 r. – kontrola projektu przeprowadzona przez urzędników Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, prowadzona w ramach kontroli wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
06.2012 r. – przedłożenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 3.642.608,88 zł wraz z wnioskiem
o zaliczkę - 6.611.603,89 zł, otrzymanie zaliczki – 03.08.2012 r.
22.08.2012 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie w zakresie poprzetargowych
zmian wartości projektu:
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całkowita wartość projektu: 36 012 202,34 zł,
dofinansowanie EFRR – 30 187 092,89 zł,
wkład własny AJD – 5 327 134,05 zł
24.09-05.11.2012 r. – audyt zewnętrzny projektu – audytorzy wydali opinię pozytywną bez
zastrzeżeń
10.2012 r. – przedłożenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 7.611.438,93 zł wraz z wnioskiem
o zaliczkę – 3.124.872,09 zł, otrzymanie zaliczki – 11.12.2012 r.
20.12.2012 r. – podpisanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowy o udzielenie dotacji
celowej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu w 2012 r. w wysokości 3.700.000 zł
Koszty poniesione w 2012 r. w projekcie: 27 702 677,93 zł, łączne koszty kwalifikowane
projektu – 35 355 140,87 zł
II. Projekt „Przebudowa auli w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Waszyngtona
4/8 w Częstochowie” Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Priorytet VIII
„Infrastruktura edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013:
06.2012 r. – rezygnacja z podpisania umowy o dofinansowanie projektu spowodowana odmowną
decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie zwiększenia procentu dofinansowania z 54,97
na 85
III. Projekt „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback
w

budynku

Akademii

im.

Jana

Długosza

przy

ul.

Armii

Krajowej

13/15

w Częstochowie”
19.01.2012 r. – Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 162/115/IV/2012 o dofinansowaniu
projektu w ramach Działania
1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013
02.2012 r. – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o udzielenie dotacji
celowej na wkład własny do projektu
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08.2012 r. – wystąpienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministra Finansów z wnioskiem
o wyrażenie zgody na pokrycie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wkładu własnego
uczelni w ramach projektu
09.2012 r. – przedłużenie terminu podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WSL o
dofinansowanie projektu z powodu oczekiwania na uzyskanie zgody Ministra Finansów na
współfinansowanie wkładu własnego uczelni w ramach projektu
10.2012 r. – zgoda Ministra Finansów na pokrycie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa
wkładu własnego uczelni do projektu
12.12.2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WSL:
całkowita wartość projektu: 770 242,46 zł,
dofinansowanie EFRR: 654 706,09 zł,
wkład własny AJD – 115 536,37 zł
12.2012 r. – złożenie wniosku o płatność pośrednią obejmującego koszty dotychczas poniesione w
projekcie na kwotę: 257 441,91 zł

IV. Projekt „Akademickie Centrum Sportowe – wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią
hotelową” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I, Działanie 1.3
Regionalna infrastruktura społeczna:
3-4.09.2012 r. – kontrola trwałości projektu przeprowadzona przez zespół kontrolny Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem zweryfikowania czy zrealizowany projekt nie uległ
znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dn.
21.06.1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Ustalenia z
kontroli: brak uchybień, trwałość projektu jest zachowana.

B. Realizowane projekty kilkuletnie 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
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- kwota dofinansowania otrzymana w 2012 r. – 700 000 zł
- kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2012 r. rozliczona w ramach czterech wniosków o
płatność – 660.086,54 zł
- liczba studentów WMP objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 488 osób

C. Wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
złożone w 2012 r. w odpowiedzi na ogłaszane konkursy:
Priorytet IV, Działanie 4.1.1:
1.

Styczeń 2012 r. „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza
w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem
dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej – wnioskowana kwota 3 036
735 zł
Wniosek oceniony pozytywnie, przyznane dofinansowanie – 3 026 035 zł
05.12.2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Okres realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.12.2014 r.
Cele projektu:
- poprawa efektywności zarządzania zasobami i lepsza organizacja uczelni poprzez
wdrożenie 1 modelu zarządzania jakością do końca 2014 r. i podniesienie kompetencji 52
osób z kadry kierowniczej
- wdrożenie systemu klasy ERP z systemem elektronicznego obiegu dokumentów i
systemem monitorowania kariery zawodowej absolwentów wraz z platformą sprzętową
- podniesienie kompetencji 52 osób z kadry kierowniczej poprzez udział w wybranych
studiach podyplomowych i szkoleniach

2. Luty 2012 r. „Model platformy informatycznej wspierającej dostęp osób z dysfunkcjami
wzroku i słuchu do wiedzy gromadzonej na uczelniach wyższych” – wnioskowana kwota
1 870 110 zł – wniosek oceniony negatywnie
Priorytet IV, Działanie 4.1.2:
3. Kwiecień 2012 r. „Studia chemiczne drogą do samodzielności i sukcesu” – wnioskowana
kwota 2 369 340 zł – wniosek oceniony pozytywnie, nie przyznano dofinansowania z powodu
wyczerpania środków
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4. Kwiecień 2012 r. „Ochrona środowiska – studia na miarę XXI wieku” – wnioskowana
kwota 2 590 244,50 zł – wniosek oceniony negatywnie
5. Kwiecień 2012 r. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy” –
wnioskowana kwota 2 979 859,95 zł
Wniosek oceniony pozytywnie, przyznane dofinansowanie – 2 644 259,95 zł
28.11.2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.08.2015 r.
Cele projektu:
- podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz zwiększenie liczby studentów/
absolwentów na kierunku Biotechnologia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej
w okresie od 01.10.2012 r. do 31.08.2015 r.
- zwiększenie liczby osób podejmujących studia na kierunku Biotechnologia w okresie od
01.10.2012 r. do 31.08.2015 r.
-

podniesienie

wiedzy

i

umiejętności

studentów

dzięki

uczestnictwu

w specjalistycznych kursach nadających uprawnienia zawodowe w okresie od 01.10.2012 r.
do 31.08.2015 r.
- podniesienie wiedzy i umiejętności studentów dzięki odbyciu staży zawodowych
w okresie od 01.10.2012 r. do 31.08.2015 r.
- zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni oraz podwyższenie poziomu kształcenia
dzięki

wprowadzeniu

nowoczesnych

programów

nauczania

w

okresie

od 01.10.2012 r. do 31.08.2015 r.
- zwiększenie wiedzy i umiejętności studentów dzięki udziałowi w zajęciach wyrównawczych
od 01.10.2012 r. do 20.06.2013 r.

Priorytet IV, Działanie 4.3:
6. Październik 2012 r. „Profesjonalni fizjoterapeuci szansą na zdrowsze społeczeństwo” –
wnioskowana kwota 2 307 780 zł – wniosek w ocenie merytorycznej po pozytywnej ocenie
formalnej

D. Perspektywa

finansowa

2014-2020

Europejskiej (EFRR i EFS):
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w

ramach

funduszy

Unii

02.2012 r. – zgłoszenie przez uczelnię propozycji 13 projektów do realizacji w nowej
perspektywie finansowej w celu pomocy w zdiagnozowaniu potrzeb rozwojowych
Województwa Śląskiego oraz zidentyfikowaniu przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla
regionu.
10.2012 r. – zarekomendowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL pod Zarząd
Województwa Śląskiego projektu uczelni pn. „Zintegrowane laboratorium badań
środowiskowych i nowych materiałów” jako projektu strategicznego dla rozwoju
województwa śląskiego, posiadającego istotny potencjał w zakresie zaspokajania potrzeb
rozwojowych regionu.
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI
12.1. Sprawozdanie CIiM i Działu Infrastruktury Teleinformatycznej
1.Struktura CIiM AJD do 31.08.2012
Centrum działa w oparciu o cztery zespoły:
Zespół Obsługi Technicznej
Zespół Systemów Sieciowych
Zespół Systemów Obsługi Studentów i E-learningu
Zespół Systemów Zarządzania Uczelnią

1.2 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
- przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla sprzętu komputerowego i multimedialnego
- obsługa techniczna konferencji wydziałowych, uczelnianych i ogólnopolskich
- obsługa techniczna studentów w ramach pracy własnej w pracowniach komputerowych oraz
realizacji programu Microsoft MSDN AA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Realizacja zadań dodatkowych planowanych:
- Audyt wewnętrzny sprzętu i oprogramowania we wszystkich jednostkach Uczelni
- Opracowanie wzorców zunifikowanych specyfikacji dla zamówień sprzętu komputerowego i
multimedialnego
- Instalowanie różnych urządzeń w salach dydaktycznych Uczelni, na zlecenie zainteresowanych
jednostek
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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
- 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 modernizacji sieci (połączenia światłowodowe budynków AJD)
Realizacja zadań dodatkowych planowanych
- przygotowanie specyfikacji sprzętowych wraz z wyspecyfikowaniem oprogramowania dla potrzeb
wdrożenia wirtualnej platformy serwerowej dla nowego systemu zarządzania Uczelnią,
- uruchomienie nowej strony dla pracowników AJD

Zespół Systemów Obsługi Studentów i E-learningu
Realizacja bieżących zadań w zakresie:
- bieżąca administracja systemami: USOS, USOSweb, APD, ECTS, CELCAT, SOD, DZIEKAN,
PLAGIAT oraz pomoc użytkownikom w/w systemów, obsługa rekrutacji, przygotowanie legitymacji
studenckich, obsługa informatyczna kierunków i toków studiów, sesji zaliczeniowych, opłat za
studia, pomoc pracownikom dziekanatów
Realizacja zadań dodatkowych planowanych
- uruchomienie systemu USOSweb dającego możliwość elektronicznego wypełniania protokołów
zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
- przeprowadzanie eksportu studentów do systemu POL-on
- przygotowanie pełnej sesji egzaminacyjnej powiązanej z prowadzącymi zajęcia w celu
elektronicznego uzupełniania ocen do protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych

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 )
- Bieżące prace dostosowujące obecny system do potrzeb poszczególnych działów administracji
centralnej AJD

73

Realizacja zadań dodatkowych planowanych
- Prace przy opracowaniu programu do obliczania
kosztochłonności kierunków studiów
- Prace naprawczo – modernizacyjne serwera dla systemów informatycznych administracji
- Przygotowywanie i eksport danych pracowniczych do platformy POL-on
- Udział w opracowaniu wniosku o sfinansowanie zakupu nowego systemu ERP dla uczelni na
konkurs w ramach POKL ogłoszony przez NCBiR pod tytułem : Wdrożenie modelu zarządzania
jakością w Akademii im.J. Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z
elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej
- Udział w przygotowaniu protestu do NCBiR dotyczącego oceny wniosku w ramach konkursu z
Działania 4.1 POKL
- Przygotowania do opracowania specyfikacji SIWZ dla potrzeb nowego systemu ERP
1.3 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- Uzyskanie pozytywnej oceny wniosku z liczbą punktów 131,5 i w efekcie zajęcie 3 miejsca (na 188
wniosków) w rankingu na konkurs NCBiR w ramach POKL i przyznanie pełnego finansowania w
kwocie 3 026 035 PLN na realizację projektu p.t. „ Wdrożenie modelu zarządzania jakością w
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z
elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej”
1.4 REALIZACJA ZALECEŃ SENATU Z DNIA 29.02.2012 W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI
CENTRUM Z UWZGLEDNIENIEM ZALECEŃ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
- LIKWIDACJA CENTRUM INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora nr R-0161/47/2012 z dnia 5 lipca 2012r. w
sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w administracji centralnej z dniem 1
września 2012 r . zlikwidowano Centrum Informatyki i Multimediów i realizacje zadań jego
zespołów przejęły nowo utworzone jednostki
- UTWORZENIE NOWYCH JEDNOSTEK OD 1 WRZEŚNIA 2012r.
Dział Infrastruktury Teleinformatycznej – przejął zadania zespołu ds. systemów
zarządzania uczelnią , zespołu systemów sieciowych oraz części zespołu obsługi
technicznej.
Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki – przejął zadania Zespołu Systemów Obsługi
Studentów i e-learningu.
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2.

Dział Infrastruktury Teleinformatycznej

2.1 STRUKTURA TI
W skład działu wchodziły następujące osoby:












1 etat – obsługa i administracja sieci LAN i WiFi, administracja stronami uczelni (głównej, dla
pracowników), administracja serwerami i kontami poczty e-mail uczelni, obsługa sieci w
akademiku i ACS, usuwanie awarii sieci związanych z pracami remontowymi w budynkach i
zużyciem sprzętu, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej w ramach dotacji
ministerialnej, prace przy opracowywaniu projektów modernizacji sieci (połączenia
światłowodowe budynków AJD)
–1 etat – administracja stron uczelni (głównej, dla pracowników, BIP), obsługa sieci w
akademiku i ACS, usuwanie awarii sieci związanych z pracami remontowymi w budynkach i
zużyciem sprzętu, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej w ramach dotacji
ministerialnej, przewodniczenie komisji przetargowej, kontrolowanie poprawności SIWZ
dotyczących sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania zgodnie z ustawą
o Zamówieniach Publicznych
– 1 etat – obsługa sieci telekomunikacyjnych w obiektach AJD(konfiguracja central
telefonicznych, zapobieganie uszkodzeniom poprzez okresowe przeglądy sprzętu, ocena
stanu technicznego instalacji teletechnicznych, naprawy central telefonicznych w
przypadkach możliwych do usunięcia usterek, zgłaszanie i określanie rodzaju uszkodzeń
kwalifikujących się do zlecenia napraw przez wyspecjalizowane firmy serwisowe, naprawy
aparatów telefonicznych, zmiany miejsca instalacji - przeniesienia w obrębie istniejącej sieci,
wydruku bilingów w określonych obiektach Uczelni, analiza kosztów telekomunikacyjnych
oraz doradztwo w zakresie możliwości ich ograniczania, sporządzanie badań elektrycznych i
odgromowych, kosztorysowanie robót elektrycznych w zakresie robót remontowych w
budynkach AJD.
– 1 etat – naprawy, konfiguracje sprzętu, aktualizacje oprogramowania, nadzór nad
pracowniami dydaktycznymi jednostek administracji i jednostek międzywydziałowych, pomoc
techniczna pracownikom administracji i jednostek międzywydziałowych uczelni w zakresie
obsługi komputerowej i multimedialnej, obsługa techniczna konferencji uczelnianych i
ogólnopolskich, instalowanie różnych urządzeń w salach dydaktycznych Uczelni, na zlecenie
zainteresowanych jednostek, tworzenie kopii zapasowych materiałów dydaktycznych na
zlecenia zainteresowanych jednostek
– 1 etat – aktualizacje oprogramowania, nadzór nad pracowniami jednostek administracji i
jednostek międzywydziałowych, pomoc techniczna pracownikom administracji i jednostek
międzywydziałowych uczelni w zakresie obsługi komputerowej i multimedialnej, obsługa
techniczna konferencji uczelnianych i ogólnopolskich, instalowanie różnych urządzeń w
salach dydaktycznych Uczelni, na zlecenie zainteresowanych jednostek
– 1 etat – obsługa techniczna konferencji uczelnianych i ogólnopolskich, konserwacja,
diagnostyka oraz bieżące drobne naprawy sprzętu audiowizualnego, nadzór nad
pracowniami dydaktycznymi w zakresie bieżącej obsługi multimedialnej



– 0,5 etatu –techniczne zabezpieczenie działających systemów administracji uczelni
( księgowość, finanse, kadry, płace, środki trwałe, fakturowanie, kasa, banki ),
bieżące prace dostosowujące obecny system do potrzeb poszczególnych działów
administracji centralnej AJD, pomoc techniczna pracownikom administracji i
jednostek międzywydziałowych uczelni w zakresie obsługi komputerowej, nadzór
nad licencjami i aktualizacja oprogramowania w ramach obszaru podległych
systemów informatycznych, planowanie i wykonywanie prac modernizacyjnych w
ramach obszaru podległych systemów informatycznych



– 1 etat – kierownik jednostki, kontrolowanie poprawności SIWZ dotyczących sprzętu
komputerowego, multimedialnego i oprogramowania zgodnie z ustawą o Zamówieniach
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Publicznych, techniczne zabezpieczenie działających systemów administracji uczelni (
księgowość, finanse, kadry, płace, środki trwałe, fakturowanie, kasa, banki ), bieżące prace
dostosowujące obecny system do potrzeb poszczególnych działów administracji centralnej
AJD, pomoc techniczna pracownikom administracji i jednostek międzywydziałowych uczelni
w zakresie obsługi komputerowej, nadzór nad licencjami i aktualizacja oprogramowania w
ramach obszaru podległych systemów informatycznych, planowanie i wykonywanie prac
modernizacyjnych w ramach obszaru podległych systemów informatycznych
2.2 GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- Bezproblemowe przystosowanie do użytku nowej infrastruktury teleinformatycznej w budynku przy
Zbierskiego 2/4
- zminimalizowanie problemów dotyczących dostępu do sieci teleinformatycznych dla pracowników
w okresie licznych przeprowadzek jakie miały miejsce w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8
2.3PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2013

- utrzymanie ruchu w zakresie dostępu do sieci Internet dla pracowników AJD
- rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej AJD
- wirtualizacja serwerów obsługujących dział administracji AJD
- wdrożenie internetowego systemu zgłaszania problemów technicznych

12.2. INFORMATYCZNA OBSŁUGA DYDAKTYKI
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
Od 1 września 2012 roku Zespół został włączony do nowopowstałego Działu Rozwoju i
Obsługi Dydaktyki. Do zadań zespołu należy przede wszystkim:
 bieżąca administracja systemami: USOS, USOSweb, APD2, ECTS, CELCAT, SOD,
DZIEKAN, PLAGIAT oraz pomoc użytkownikom w/w systemów, obsługa systemu
rekrutacji IRK, wydruk elektronicznych legitymacji studenckich ELS.
 administracja stroną internetową Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia USZJK
W okresie sprawozdawczym Zespół dokonał realizacji następujących zadań:
 aktualizacja wersji systemu USOS do najnowszej wersji 5.3.1
 aktualizacja wersji systemu USOSweb do 5.3.1
 przygotowanie i opracowanie nowych programów studiów KRK w USOS wraz z etapami
(dla studentów przyjętych 01.10.2012)
 zaktualizowanie zaimmatrykulowanych studentów na nowe kody KRK
 uruchomienie modułu U-MAIL w USOSweb,
 uruchomienie serwera Centralnego Uwierzytelniania (serwer CAS) dla internetowych
serwisów USOS
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uruchomienie serwera nowych wersji wydruków w USOS ( serwer BIRT)
uruchomienie serwera wspomagającego aplikacje satelitarne USOSAPI
aktualizacja systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych ) do wersji APD2
przeprowadzenie eksportu studentów do systemu POL-on
szkolenia nowych planistów z systemu CELCAT na nowy rok akademicki 2012/13
cykliczna publikacja rozkładów zajęć CELCAT na stronie internetowej
utworzenie strony USZJK
przygotowanie, opracowanie zagadnień do szkolenia oraz przeprowadzenie szkolenia
„Przygotowanie sesji egzaminacyjnej w systemie USOS” dla pracowników dziekanatów
 przygotowanie systemu ankiet do badania losów zawodowych absolwentów przez Biuro
Praktyk i Karier
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13. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Rok 2012 był 19-tym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Akademii im. Jana Długosza.
Na UTW uczęszcza obecnie blisko 800 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.
Oprócz wykładów proponujemy słuchaczom UTW dodatkowe zajęcia, takie jak:









lektoraty języków obcych (j. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański,
rosyjski, włoski i łacina),
zespół plastyczny, ,
pracowania komputerowa,
zajęcia ruchowe; joga, basen, tenis stołowy, zajęcia w sali gimnastycznej i na
siłowni,
sekcja turystyczna,
sekcja brydżowa.
sekcja astronomiczna
warsztaty prozdrowotne

Od tego roku akademickiego działają także: warsztaty fotograficzne i rękodzieła
artystycznego.
W ramach tych sekcji słuchacze współtworzą program ich działania i sami go realizują,.
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.
W roku 2012 ukazał się czwarty 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 Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku –
zorganizowanego w ramach obchodzonego w roku 2012 Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
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W roku 2012 słuchacze UTW reprezentowali nasz UTW w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Studentów ‘Trzeci wiek na start”, na której zajęli 7 miejsce i zdobyli 5 medali.
W 2012 roku w ramach Europejskiego Projektu „Aktywny Senior - Aktywna Seniora” słuchacze
uczestniczyli w zajęciach jogi, rozpoczęli naukę j. hiszpańskiego i uczestniczyli w spotkaniach z
podróżnikami. Projekt jest kontynuowany w 2013 roku. W roku 2012 rozpoczęły się także bezpłatne
zajęcia komputerowe dla słuchaczy w ramach programu „Latarnik”- przeciw wykluczeniu
technologicznemu seniorów.
W roku 2012 po raz drugi zorganizowano przy współpracy ze studentami Filologii Polskiej „
Dyktando dla seniora”, a we współpracy z samorządem studenckim po raz trzeci„Bal
Pedagoga”, na którym wszystkie pokolenia studentów bawiły się razem i równie dobrze.

Rok 2012 był kolejnym rokiem współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku
działającymi na terenie naszego miasta - UTW przy Politechnice Częstochowskiej a także
Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Hospicjum
Częstochowskim..
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), wycieczki 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.). Tradycją już stały się wykłady w
częstochowskim teatrze połączone z uczestnictwem słuchaczy w spektaklu teatralnym.
Kolejny 19 rok istnienia UTW zapisał się w historii Akademii dzięki życzliwości
Władz Uczelni, Wydziału Pedagogicznego, Matematyczno-Przyrodniczego. Sztuki
(bezpłatne udostępnianie sal w bud. ul. Waszyngtona 4/8, na Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym, prowadzenie zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
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 oraz ciągle zwiększająca się
liczba chętnych do uczestnictwa w zajęciach i życiu UTW
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14.WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI

14.1 OSIĄGNIĘCIA UCZELNI W ROKU 2012
Do najważniejszych osiągnięć Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie można
zaliczyć:
 Zakończenie „Budowy budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w
ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”
17.12.2012 r. budynek został oddany do użytku.
Całkowita wartość:

35 853 116,27

Całkowite koszty kwalifikowalne:

35 355.140,87

Źródła finansowania:
Środki EFRR :

30 051 869, 70

Dotacja Urzędu Miasta Częstochowy

1 000 000, 75

Dotacja MNiSW

4 303 271, 15

Środki własne AJD

497 975, 42

 Perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach funduszy Unii Europejskiej
(EFRR i EFS):
10.2012 r. –Instytucja Zarządzająca RPO WSL pod Zarządem Województwa
Śląskiego zarekomendowała projekt uczelni pn. „Zintegrowane laboratorium
badań środowiskowych i nowych materiałów” jako projekt strategiczny dla
rozwoju województwa śląskiego, posiadającego istotny potencjał w zakresie
zaspokajania potrzeb rozwojowych regionu. – wartość projektu to 25 mln zł

14.2 OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW AJD W ROKU 2012
Szczególne osiągnięcia Artystyczne
Nagrody pracowników
Ewa Jabłczyńska- stypendium dla wybitnych naukowców MNiSW
Przemysław Jeziorowski – dyrygent Akademickiego Chóru AJD „Trzecie Piętro” Złota
Struna” i II miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich na XIV Małopolskim
Konkursie Chórów w Niepołomicach - kwiecień 2012
Przemysław Jeziorowski – kierownik art. i członek Jasnogórskiego kwartetu
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Wokalnego Cantus - srebrny dyplom na VII Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater
Misericordiae w Ząbkach k/Warszawy – czerwiec 2012
Ad Dariusz Słota udział w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego Sport i Sztuka 2012 pt. „Sport i Olimpijskie Wartości: Doskonałość,
Przyjaźń i Szacunek”. WYRÓŻNIENIE,
- Ad Dariusz Słota udział w I Ogólnopolskim Konkursie „Sport w Sztuce” 2012, II
NAGRODA - SREBRNY MEDAL - W DZIEDZINIE MALARSTWA,
- Ad Dariusz Słota udział w Międzynarodowym Biennale Rysunku Pilzno 2012
WYRÓŻNIENIE,
- Ad Dariusz Słota udział w Europejskim Konkursie Malarskim „Barwy Morza „Gdynia
2012, WYRÓŻNIENIE,
- Ad Artur Lubos Konkurs na aranżację plastyczną wystawy stałej w Zabytkowej
Kopalni Srebra, PIERWSZE MIEJSCE.
- Dr hab. Jerzy Piwowarski udział w XV Międzynarodowy Niekonwencjonalnym
Konkursie Fotograficznym „Foto-odlot”, NAGRODA SPECJALNA
Nagrody studentów:
Michał Grotecki (student I r. EM przygotowany przez mgr Barbarę Karaśkiewicz)
I nagroda w kategorii I „gra na fortepianie” na konkursie Studentska Umelecka Cinnost
w Rużomberku (kwiecień 2012)
Katarzyna Jakóbczyk (studentka I r. EM, przygotowana przez dr Katarzynę SuskąZagórską) II nagroda w kategorii I „śpiew solowy” na konkursie Studentska Umelecka
Cinnost w Rużomberku (kwiecień 2012)
Iga Kozacka, 2 miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Dobrej Piosenki, odbywającym
się w Częstochowie (luty 2012)

14. 3 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW AJD W ROKU 2012
Mistrzostwa Europy
o Mistrzostwo Europy w taekwondo (Aleksandra Nowak)
o I miejsce - Puchar Świata w taekwondo (Aleksandra Nowak)
Mistrzostwa Polski Seniorów
o
o
o
o

Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet drużyny ISD AJD GOL
Złoty medal Mistrzostw Polski w taekwondo Kobiet (Aleksandra Nowak)
II miejsce (srebrny medal) Mistrzostw Polski w piłce nożnej halowej kobiet ISD AJD
Brązowy medal tenisistek stołowych AZS AJD
- awans do III rundy Pucharu Europy ETTU

o III miejsce w rozgrywkach I Ligi piłki nożnej kobiet ISD AJD
o Mistrzostwo Polski w kolarstwie szosowym (Katarzyna Klekot)
- udział w Mistrzostwach Świata
o Awans do I Ligi podnoszenia ciężarów drużyny AZS AJD
- trzy brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorów (Łukasz Grela)
o Mistrzostwo Polski w taekwondo (Tomasz Góra)
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o Puchar Polski w taekwondo (Kamil Klimaszewski)
Akademickie Mistrzostwa Polski
o
o
o
o

Złoty medal tenisistek stołowych AJD
Brązowy medal AJD w futsalu kobiet
V miejsce w tenisie stołowym mężczyzn
VI miejsce w biegach przełajowych mężczyzn
- brązowy medal w biegach przełajowych (Daniel Woch)

o 17 medali Akademickich Mistrzostw Polski
- 6 drużynowych (4 złote, 2 brązowe)
- 11 indywidualnych (3 złote, 4 srebrne, 4 brązowe)
o W rywalizacji blisko 200 uczelni w AMP reprezentanci AJD zdobyli łącznie 20 medali
plasując się na
- 40 miejscu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw
- 8 miejscu w typach Uczeni Społeczno-Przyrodniczych
- 16 miejscu w klasyfikacji medalowej
Mistrzostwa Polski AZS
o I miejsce AZS AJD w drużynowych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski AZS
w podnoszeniu ciężarów
o 13 medali AZS AJD w tenisie stołowym
o Srebrny medal w badmintonie (Maciej Ociepa – gra podwójna)
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
o 3 medale w podnoszeniu ciężarów (złoty – Paweł Rok, 2 brązowe – Piotr Mizera,
Grzegorz Furmaniak)
o Brązowy medal w tenisie stołowym (Aleksandra Pięta)
Ligi Międzyuczelniane – Akademickie Mistrzostwa Częstochowy
o
Reprezentacja AJD – I miejsce (futsal, piłka siatkowa mężczyzn, biegi przełajowe,
pływanie, tenis stołowy, narciarstwo)
II miejsce (piłka siatkowa kobiet)
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15. PROMOCJA UCZELNI
W okresie sprawozdawczym Biuro Promocji prowadziło różnorodne działania
promocyjne i informacyjne, wynikające z potrzeb Uczelni i jej otoczenia oraz czynności
marketingowe dostosowane do odpowiednich grup odbiorców.
W ramach swojej działalności utrzymywano
stałą współpracę
z mediami
za
pośrednictwem, których zrealizowano szereg audycji radiowych i telewizyjnych oraz
wydano wiele artykułów prasowych poświęconych działalności Akademii im. Jana Długosza
(w tym promocja rekrutacji). Pracownicy Biura Promocji prowadzili serwis informacyjny
Uczelni; na stronach internetowych zamieszczono kilkaset komunikatów poświęconych
działalności AJD stanowiących
główne źródło informacji i promocji Uczelni.
Rozpowszechniano informacje o AJD na internetowych portalach społecznościowych.
Pracownicy
uczestniczyli w kilkunastu imprezach mających za zadanie promocję
działalności naukowej, dydaktycznej i kulturalnej Uczelni. W roku sprawozdawczym
stworzono nową linię graficzną reklam na potrzeby druku materiałów rekrutacyjnych,
informacyjnych a także formy reklamy internetowej. Zrealizowano materiały promocyjnoinformacyjne Uczelni tj: plakat, broszura informacyjna określająca zasady rekrutacyjne,
ulotka rekrutacyjna, plakat rekrutacyjny, stendy i banery, foldery informacyjne.
Opracowano i zrealizowano projekty reklamy oferty dydaktycznej 2012/2013 i wdrożono
do realizacji
za pośrednictwem: ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, spotów
telewizyjnych ekranów LED-wych. Uruchomiono prowadzenie mailingu informacyjnego do
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego. Opracowywano i
zamieszczono reklamy i prezentacje multimedialne Uczelni w portalach internetowych
związanych z edukacją na poziomie pomaturalnym. Uczelnia brała udział w Internetowych
Targach Edukacyjnych. Zorganizowano Dni Otwarte w AJD oraz przeprowadzono szereg
spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego, zawierciańskiego, kłobuckiego,
pajęczańskiego,
radomszczańskiego
Prowadzono
stały
kolportaż
materiałów
informacyjnych o AJD – Informacja Miejska, Dom Pielgrzyma „Jasna Góra” oraz
prezentowano Uczelnię i przygotowywano promocję
oferty dydaktycznej podczas
uroczystości miejskich. Współorganizowano Ogólnopolski Dzień Kariery w ramach
ogólnopolskiego „Tygodnia Kariery”. Biuro Promocji wydało 3 numery biuletynu „Res
Academicae”. Zorganizowano i czuwano nad uczelnianymi uroczystościami w tym: Święto
Uczelni, Otwarcie budynku WNS, Inauguracja Roku Akademickiego
i
licznymi
konferencjami naukowymi. Opracowywano ankiety umożliwiające przygotowanie rankingów
uczelni wyższych do wydawnictw ogólnopolskich.
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