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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZELNI

NAZWA

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA

ADRES

42-217 CZĘSTOCHOWA
UL. WASZYNGTONA 4/8

TELEFONY

CENTRALA

(34) 37-84-100

37-84-101

BIURO REKTORA (34) 37-84-128

37-84-127

FAX

(34) 37-84-222

ADRES STRONY INTERNETOWEJ

www.ajd.czest.pl

NUMER STATYSTYCZNY GUS (REGON)

000001494

DATA
UTWORZENIA
NAUCZYCIELSKIEJ

WYśSZEJ

SZKOŁY 30 LIPCA 1971 R.
(DECYZJA RADY MINISTRÓW)

DATA PRZEKSZTAŁCENIA W WYśSZĄ SZKOŁĘ 1 PAŹDZIERNIKA 1974 R.
PEDAGOGICZNĄ

DATA PRZEKSZTAŁCENIAWSP W AKADEMIĘ 1 PAśDZIERNIKA 2004 R.
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ORGAN NADZORUJĄCY

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA
WYZSZEGO
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2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

2.1 KIERUNKI STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie obejmują
następujące kierunki:
Wydział Filologiczno-Historyczny
Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia

Filologia polska

studia pierwszego i drugiego stopnia

Filologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

─ specjalność: filologia angielska
─ specjalność: filologia germańska
Historia

studia pierwszego, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo europejskie

studia pierwszego stopnia

Politologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia doktoranckie

studia trzeciego stopnia

Historia
Literaturoznawstwo
─ specjalność: filologia polska
─ specjalność: filologia germańska
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Biologia

studia pierwszego stopnia

Biotechnologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Chemia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Fizyka

studia pierwszego i drugiego stopnia

Informatyka

studia pierwszego stopnia

InŜynieria bezpieczeństwa

studia pierwszego i drugiego stopnia

Matematyka

studia pierwszego stopnia

Ochrona środowiska

studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia doktoranckie

studia trzeciego stopnia

Chemia, fizyka
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Wydział Nauk Społecznych

Administracja

studia pierwszego i drugiego stopnia

Analityka i kreatywność społeczna

studia pierwszego stopnia

Filozofia

studia pierwszego i drugiego* stopnia

Zarządzanie

studia pierwszego stopnia

Wydział Pedagogiczny
Fizjoterapia

studia pierwszego stopnia*

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
− geragogika
− coaching kariery z doradztwem zawodowym
Praca socjalna

studia pierwszego stopnia

Turystyka i rekreacja

studia pierwszego stopnia

Wychowanie fizyczne

studia pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Sztuki
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

*studia na które nie było naboru w roku 2013/2014
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2.2 AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
W roku 2013 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę instytucjonalną na Wydziale
Filologiczno-Historycznym i wydała ocenę pozytywną.
2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym zostały uruchomione:
− studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo europejskie – Uchwała Senatu z dnia 27
marca 2013r.
− studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe – Decyzja MNiSW z dnia 28
czerwca 2013r.
Na Wydziale Nauk Społecznych zostały uruchomione:
− studia pierwszego stopnia na kierunku analityka i kreatywność społeczna – Decyzja MNiSW
z dnia 15 lipca 2013r.
− studia drugiego stopnia na kierunku administracja – Decyzja MNiSW z dnia 30 lipca 2013r.
Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym został uruchomiony:
− studia drugiego stopnia na kierunku inŜynieria bezpieczeństwa – Decyzja MNiSW z dnia 25 lipca
2013r.
− studia trzeciego stopnia w obszarze nauk ścisłych - chemia, fizyka – Zarządzenie Rektora z dnia 27
czerwca 2013r.

Ponadto:
Wydział Pedagogiczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia:
− studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia –Decyzja MNiSW z dnia 12 grudnia 2013r.
Wydział Nauk Społecznych uzyskał uprawnienia do prowadzenia:
− studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia –Decyzja MNiSW z dnia 24 lipca 2013r.
KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Prowadzone w roku akademickim 2012/2013
1. Administracja publiczna
2. Doradztwo zawodowe
3. Edukacja dla bezpieczeństwa (WF-H)
4. Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
5. Edukacja zintegrowana w klasach 0-III
6. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
7. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
8. Logopedia (logopeda oświatowy)
9. Matematyka
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10. Oligofrenopedagogika
11. Przygotowanie pedagogiczne
12. Socjoterapia z elementami profilaktyki społecznej
13. Technika w nauczaniu
14. Terapia pedagogiczna
15. Terapia pedagogiczna z arteterapią
16. Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
17. Wychowanie przedszkolne z terapią

Oferta studiów podyplomowych – około 70 form, w tym nowoutworzone w 2013 roku:
-

Edukacja włączająca

-

Zarządzanie placówką oświatową

-

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

-

Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie

-

Antropologia kulinarna

-

Kreowanie wizerunku i komunikacja intermedialna

-

Multimedia

-

Socjoterapia z elementami profilaktyki społecznej

2.4 LICZBA STUDENTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA
Informacje zawarte w Tabeli 1 uwzględniają liczbę studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia według stanu na 30 listopada 2013r.
Tabela 1.
Wydziały

30.11. 30.11.

Forma studiów
FilologicznoHistoryczny

Studia stacjonarne
Studia

Matematyczno Nauk
-Przyrodniczy Społecznych

Pedagogiczny

Sztuki

2012

2013

1 203

749

663

1 974

355

5 242 4944

51

108

263

589

0

1 285 1011

1 254

857

926

2563

355

6 527 5955

niestacjonarne
Ogółem

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych

990 - 2011
713 – 2012
479 - 2013
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2.5 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

Tabela 2.

Wydziały
Forma studiów
FilologicznoHistoryczny

Matematyczno
Nauk
Pedagogiczny Sztuki
-Przyrodniczy Społecznych

11/12 12/13

Studia stacjonarne

346

205

167

679

79

1716 1476

Studia niestacjonarne

44

31

94

395

-

714

564

Ogółem

390

236

261

1074

79

2430

2 040

Ogółem w latach 1973 – 2013 mury Uczelni opuściło 53 971 absolwentów.

2.6 ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

W roku akademickim 2012/13 zrealizowano ogółem: 164 049 godzin, w tym:

− pracownicy (w pełnym bądź niepełnym zatrudnieniu - etat): 104 632 godzin
− w ramach godzin ponadwymiarowych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):
43 777 godzin

− w ramach umowy o dzieło (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych): 15 640 godzin

2.7 WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 w porównaniu z rokiem 2011/2012
Tabela 3. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów 2013/2014 na Wydziałach kształtowała się
następująco:
Forma studiów

ROK 2013/2014

ROK 2012/2013

Kandydaci

Przyjęci

Kandydaci

Przyjęci

Studia stacjonarne

3020

2230

3182

2361

Studia niestacjonarne

528

442

599

502

Ogółem

3548

2672

3781

2863
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Tabela 4.
Wydziały
Forma studiów
FilologicznoHistoryczny

Matematyczno
Nauk
Pedagogiczny
-Przyrodniczy Społecznych

Sztuki

Razem
Razem
2012/2013 2013/2014

Studia stacjonarne
Kandydaci

828

474

514

1060

144

3182

3020

Przyjęci - I0

386

232

231

448

81

1527

1378

191

61

122

369

44

762

787

40

25

-

-

-

72

65

- II0
- III°

Studia niestacjonarne
Kandydaci

40

41

132

315

-

599

528

Przyjęci - I0

27

30

51

103

-

268

211

-

-

61

170

-

234

231

-

-

-

-

-

-

-

- II0
- III°

Ogółem
Kandydaci

868

515

646

1375

144

3781

3548

Przyjęci - I0

413

262

282

551

81

1795

1589

191

61

183

539

44

996

1018

40

25

-

-

-

72

65

- II0
- III°
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2.8

FUNKCJONOWANIE UCZELNIANEGO

SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA

1. W roku akademickim 2012/2013 wprowadzono procedury zmierzające do usprawnienia
funkcjonowania USZJK, poczynając od uregulowań prawnych i zmian w istniejących aktach oraz
opracowania nowych dokumentów w formie zarządzeń. Dokonano zmian w uchwale Senatu w sprawie
USJZK (Senat podjął uchwałę zmieniającą 26 września 2012 roku). Stworzono i wprowadzono w Ŝycie
zarządzeniem Rektora nową strukturę USZJK, określając równocześnie zadania zespołów. Od września
2012 roku funkcjonuje w Akademii USZJK, który tworzą: Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości
Kształcenia (dalej UZOJK), Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej UZZJK)
oraz Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia, tworzone przez: Wydziałowe Zespoły ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej WZZJK), Wydziałowe Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia
(dalej WZOJK) oraz Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (dalej KZJK). Zarządzenie dotyczące
struktury i

zadań

USZJK

zostało

poddane

ewaluacji i

po

przeprowadzeniu

konsultacji

z przedstawicielami zespołów USZJK zmienione w kwietniu 2013 roku.
2. Zespoły USZJK zostały powołane decyzją i uchwałami odpowiednich organów, szczególną
uwagę zwrócono na

obecność w zespołach na wszystkich szczeblach przedstawicieli studentów,

doktorantów, a takŜe interesariuszy zewnętrznych, których udział w opracowywaniu programów
kształcenia i w procesie dydaktycznym wynika z art. 4. Ust. 4 Ustawy prawo o szkolnictwie wyŜszym
3. W całym roku akademickim 2012/2013 zespoły USZJK prowadziły intensywną pracę
zarówno nad wdroŜeniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, jak i doskonaleniem
programów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji. ZaangaŜowanie członków zespołów
USZJK zasługuje tym wyraźniej na podkreślenie i docenienie, poniewaŜ wewnętrzny system jakości
kształcenia jest strukturą nową, wymagającą konsekwentnej pracy i stałej ewaluacji.
4. Opracowany został plan działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na rok
2012/2013, określający m.in. zadania zespołów i organów kolegialnych oraz jednoosobowych
w zakresie jakości kształcenia. Ze względu na konieczność doskonalenia programów kształcenia w roku
akademickim 2012/2013 szczególną uwagę zwrócono na ten obszar działań, w tym na metody
weryfikacji efektów kształcenia.
5. W roku 2012/2013 wdroŜono działania mające na celu usprawnienie przepływu informacji
między USZJK a społecznością akademicką. Na poziomie ogólnouczelnianym została uruchomiona
zakładka USZJK na stronie internetowej Akademii, zakładki dotyczące jakości kształcenia uruchomione
zostały takŜe przez jednostki Akademii, wydziały i instytuty. Na stronach umieszczone są składy
zespołów, regulaminy oraz sprawozdania z działalności.

13

6. W roku akademickim 2012/2013 odbywały się spotkania zespołów (spotkania były
protokołowane). Spotkania z zespołami USZJK i przewodniczącymi zespołów odbywała takŜe
prorektor ds. rozwoju. W czasie spotkań analizowano m.in. informacje ze szkoleń i spotkań
organizowanych przez takie instytucje jak Polska Komisja Akredytacyjna, w tym z seminariów
dotyczących sposobów funkcjonowania wewnętrznych systemów jakości kształcenia w polskich
uczelniach. Informacje o spotkaniach umieszczane były na stronie internetowej Uczelni w zakładce
USZJK.
7. Zespoły USZJK prowadziły pracę nad określeniem prawnych zasad swojej działalności,
tworząc regulaminy i inne procedury usprawniające funkcjonowanie zespołów.
8. Zgodnie z zapisami uchwały Senatu oraz zarządzeniem Rektora zespoły przeprowadziły
badania ankietowe oraz hospitacje w terminach określonych harmonogramem.
9. Wszystkie zespoły USZJK przedstawiły sprawozdania z działalności, pozwalające dziekanom
Wydziałów na złoŜenie na koniec roku akademickiego Radom Wydziałów sprawozdania określonego
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia; § 11. punkt 2.
Sprawozdania zostały złoŜone takŜe przez UZZJK i UZOJK – sprawozdania obu tych zespołów zostały
dołączone do niniejszego sprawozdania.
10. Sprawozdania zespołów USZJK dotyczące zapewnienia jakości kształcenia podlegają
ocenie zespołów ds. oceny jakości kształcenia. Zaproponowane przez zespoły rozwiązania, mające na
celu podniesienie jakości kształcenia, będą przedstawiane odpowiednim organom kolegialnym
i jednoosobowym do wdroŜenia. Szczególnie waŜne są propozycje UZZJK, w tym opracowane przez
przedstawicieli wszystkich jednostek ogólnouczelnianych wzory ankiet dotyczących m.in. oceny zajęć
dydaktycznych.
11. Funkcjonowanie USZJK zostało poddane ocenie organów zewnętrznych w ramach wizytacji
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w czasie oceny instytucjonalnej przeprowadzonej na Wydziale
Filologiczno-Historycznym. Zespół Oceniający pozytywnie ocenił zaangaŜowanie społeczności
Akademii w prace USZJK, udział interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny oraz starania
władz Uczelni i Wydziału ukierunkowane na coraz sprawniejsze funkcjonowanie USZJK. Wskazane
przez Zespół Oceniający sugestie i uwagi zostaną zaproponowane do wdroŜenia. W trakcie
przygotowywania odpowiedzi na raport Zespołu powstały projekty nowych działań, zmierzających
do usprawnienia funkcjonowania USZJK.
12. Funkcjonowanie USZJK w poszczególnych jednostkach jest stale monitorowane. Ewaluacji
sytemu ma słuŜyć równieŜ audyt dydaktyczny przeprowadzony w jednostkach Uczelni przez Dział
Rozwoju i Obsługi Dydaktyki we wrześniu 2013 roku.
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13. W celu zwiększenia wiedzy na temat jakości kształcenia zorganizowano w Akademii
Seminarium Zespołu Ekspertów Bolońskich pt. „Budowanie kultury jakości niezbędnym warunkiem
efektywnego funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia". Seminarium
odbyło

się 22

marca 2013 roku,

w programie

seminarium znalazł

się m.in.

wykład

prof. dra hab. Andrzeja Kraśniewskiego.
14. Od września 2012 roku wprowadzane są działania zgodnie z planem określonym na kolejny
rok akademicki.
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3. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

3.1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO- BYTOWA
1) Systemem stypendialnym objętych jest 1 790 studentów:
-

stypendia socjalne

– 1 434 studentów

-

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

– 101

-

stypendia rektora dla najlepszych studentów

– 421 studentów

-

zapomogi

– 143 studentów

studentów

2) Systemem stypendialnym objętych jest 55 doktorantów:
-

stypendia socjalne

–31 doktorantów

-

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

– 6 doktorantów

-

stypendia dla najlepszych doktorantów

– 26 doktorantów

-

zapomogi

– 7 doktorantów

Domu Studenckim „Skrzat” zakwaterowanych jest 429 studentów i 8 doktorantów

3) Stypendia doktoranckie
-

Wydział Filologiczno-Historyczny

– 17 doktorantów

-

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

– 16 doktorantów

4) Stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
doktorantom
-

Wydział Filologiczno-Historyczny

– 25 doktorantów

-

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

–0

3.2 PRAKTYKI PROGRAMOWE STUDENTÓW
Rodzaje i formy praktyk studenckich
Zgodnie z obowiązującymi planami studiów w roku 2013 równolegle ze studiami realizowane były
praktyki studenckie. Rodzaje i formy praktyk były ściśle skorelowane z treściami i specyfiką
poszczególnych kierunków studiów.
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Rodzaje praktyk realizowanych przez studentów AJD:
-

psychologiczno-pedagogiczne

-

przedmiotowe (związane z nauczaniem przedmiotów kierunkowych)

-

zawodowe (dla kierunków niepedagogicznych)

Praktyki studenckie organizowane były w formie:
-

praktyk śródrocznych

-

praktyk ciągłych

DuŜa róŜnorodność 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, naleŜytą bazę materialną, wyniki nauczania
i wychowania oraz atmosferę panującą w placówce. Studenci odbywali praktyki w grupach od 10-15
studentów.

Tabela 5. Praktyki pedagogiczne śródroczne odbyte w roku 2013:
Liczba grup stud.
odbywających praktyki

Liczba nauczycieli opiekunów praktyk
(liczba umów o dzieło)

Liczba placówek
(liczba umów
organizacyjnych)

Okres
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjon.

Studia
stacjonarn.

Studia
niestacjon.

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjon.

01.10.201328.01.2014

60

2

54

3

18

2

18.02.201312.06.2013

85

6

85

3

25

3

Razem:

154

8

139

6

43

5

praktyk
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Praktyki ciągłe
Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego staŜu 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:
-

3222 studentów studiów stacjonarnych w 1440 placówkach oświatowych i 709 placówkach
pozaoświatowych

-

623 studentów studiów niestacjonarnych w 401 placówkach oświatowych i 164 placówkach
pozaoświatowych

Tabela 6. Wymiar praktyk jakie odbywali studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wymiar

1 tyg.

2tyg.

3 tyg.

4 tyg.

5 tyg.

6 tyg.

Razem

Liczba
studentów
studia stacjonarne

504

1651

357

688

0

22

3222

Liczba
studentów
studia niestacjonarn.

142

321

57

100

0

3

623

Praktyki

Ze względu na znaczną róŜnorodność placówek praktyk, duŜą liczbę studentów odbywających praktyki
oraz ograniczoną bazę dla praktyk na terenie Częstochowy, część studentów studiów stacjonarnych
odbywała praktyki ciągłe poza Częstochową (w miejscu stałego zamieszkania). Ogólna liczba miejsc
praktyk dla studentów studiów stacjonarnych wyniosła 2149 . Studenci studiów niestacjonarnych
odbywali praktyki ciągłe w miejscu stałego zamieszkania w 565 placówkach
Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało:
-

216 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych

-

50 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych.
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Tabela 7. Organizacja praktyk ciągłych w roku 2013
Praktyki ciągłe

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Liczba studentów odbywających praktyki

3222

623

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych
umów organizacyjnych

2149

565

Liczba umów o dzieło z opiekunami praktyk

1514

359

Liczba nauczycieli akademickich –opiekunów
dydaktycznych praktyk

216

50

3.3ORGANIZACJA STAśY I KARIER

ORGANIZACJA KARIER
Praca Biura Karier podzielona jest na cztery obszary:
1. Badanie losów absolwentów
2. Szkolenia, seminaria i warsztaty
3. Doradztwo zawodowe
4. Aktualności, porady, ankiety

I. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Zgodnie z obowiązującą od 01 października 2011 roku Ustawą Prawo o Szkolnictwie WyŜszym
Uczelnia ma obowiązek monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania
kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzone zostały 2 badania karier zawodowych absolwentów:
1) badanie absolwentów z rocznika 2010 po 3 latach od ukończenia studiów
2) badanie pilotaŜowe absolwentów z rocznika 2011
Biuro Karier pozyskiwało zgody absolwentów na badanie poprzez wypełnienie formularza
wprowadzonego odpowiednim zarządzeniem Rektora.

II. Szkolenia
W roku akademickim 2012/2013

było uruchomionych 30 szkoleń, które mają na celu nie tylko

podnieść kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów ale równieŜ umoŜliwić im łatwe poruszanie
się po rynku pracy. KaŜde szkolenie kończyło się uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie
w w/w szkoleniu.

19

Biuro Karier na bieŜąco podawało studentom informacje na temat szkoleń, konkursów, projektów
organizowane przez inne ośrodki

III. Doradztwo zawodowe i psychologiczne

Do dyspozycji studentów i absolwentów był dostępny doradca zawodowy – pracownik Zakładu
Doradztwa Zawodowego mgr Wioletta Duda. Od maja 2013 r. doradcą był mgr Łukasz Bednarczyk.
Do dyspozycji studentów był równieŜ uruchomiony dyŜur psychologa. Pomoc psychologiczną dla
studentów świadczyła dr ElŜbieta Kornacka-Skwara – pracownik Zespołu Badawczego Psychologii
Stosowanej Wydziału Nauk Społecznych.

IV. Pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staŜy

Biuro na bieŜąco podawało do wiadomości studentów i absolwentów aktualne oferty pracy, praktyk
i staŜy. W roku akademickim 2012/2013 dysponowaliśmy około 150 ofertami.
Studenci i absolwenci mają moŜliwość wypełnić w Biurze Karier kwestionariusz ze swoimi danymi,
kwalifikacjami zawodowymi i zainteresowaniami, dzięki której otrzymują wiadomości o ofertach pracy.
Studenci w Biurze Karier otrzymywali równieŜ pomoc m.in.:

jak napisać atrakcyjne CV, list

motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą, lub jak podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe.

V. Rozwijanie przedsiębiorczości

Od kwietnia 2013 r. w Uczelni funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Celem jego
działa jest umoŜliwienia studentom i absolwentom wypróbowania i prowadzenia własnego biznesu pod
opieką inkubatora.

VI. Współpraca
Biuro Karier współpracuje z:
- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach
- Powiatowymi Urzędami Pracy w Częstochowie, Kłobucku i Koniecpolu
- Ochotniczym Hufcem Pracy w Częstochowie
- agencjami pośrednictwa pracy
- firmami oferującymi pracę stałą, tymczasową oraz praktyki i staŜe
- magazynem SEMESTR
- serwisem Kariera w Finansach oraz pracuj.pl
- portalem „Pracuj z pasją”
- fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
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VII. Oferta Biura Karier dla pracodawców

Oferta Biura Karier jest skierowana nie tylko do studentów i absolwentów, ale takŜe do pracodawców.
Biuro Karier bezpłatnie zamieszcza oferty pracy na stronie internetowej, rozpowszechnia informacje
o zasadach i planach rekrutacyjnych danej firmy, oferuje pomoc w znalezieniu pracowników, staŜystów
i praktykantów spośród naszych studentów i absolwentów. W celu przybliŜenia rynku pracy
organizujemy prezentację firm w charakterze pracodawcy, udział w targach pracy i dniach kariery.

VIII.

Badanie rynku pracy

Biuro Karier prowadzi równieŜ badania rynku pracy. Pierwsze badanie rynku pracy pod tytułem
„Kwalifikacje i umiejętności absolwenta uczelni wyŜszej w ocenie pracodawcy” zostało przeprowadzone
w firmach w których studenci odbywali praktyki studenckie na przełomie luty/marzec 2013 r. Kolejne
badanie dotyczące zapotrzebowanie na umiejętności absolwenta po ukończeniu szkoły wyŜszej zostało
przeprowadzone w okresie czerwiec – wrzesień 2013.

IX. Organizacja staŜy

W roku akademickim 2012/2013 wystąpiliśmy z 15 wnioskami o organizację staŜy.
Umowy zostały zawarte dla 5 staŜystów.
Tabela 8.
Urząd Pracy

Czas trwania staŜu

Liczba staŜystów

3 miesiące

2

6 miesięcy

1

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

6 miesięcy

1

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

6 miesięcy

1

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Pozostałe 10 wniosków zostały odrzucone głównie z powodu braków środków finansowych.
X. Inna działalność:
-

organizacja „Dnia Kariery” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery celem przybliŜenia
studentom rynku pracy, instytucji i przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie

-

na bieŜąco były podawane do wiadomości studentów informacje o konkursach, szkoleniach,
warsztatach organizowanych przez inne ośrodki

-

monitorowanie ofert pracy w Internecie

-

opracowywanie informatorów dotyczących staŜy i praktyk absolwenckich
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-

prowadzenie strony internetowej Biura Karier oraz fanpage na facebooku

-

udział w szkoleniach, kongresach i konferencjach:


udział w I Kongresie Akademickich Biur Karier pt. „Współpraca akademickich biur karier
i publicznych słuŜb zatrudnienia”



uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Monitorowanie
karier zawodowych absolwentów – metody, narzędzie, rezultaty”



udział w III Łódzkiej Konferencji Akademickich Biur Karier pt. „Dobre praktyki Biur
Karier na tle rozwoju doradztwa zawodowego XXI w.”



udział w konferencji z okazji XX-lecia Biura Karier UMK w Toruniu oraz udział
w warsztatach

3.4 DZIAŁALNOŚĆ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU 2013
Działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w roku 2013 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 WyŜszym

-

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

-

organizację prac Komisji Stypendialnych funkcjonujących na kaŜdym 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 2013

-

pomoc w organizacji Święta Uczelni 2013

-

organizację corocznej Kulturalnej Wiosny Studentów 2013 (Juwenalia) w ramach której odbyły
się rozgrywki sportowe w róŜnych dyscyplinach, Akademicki Turniej Szachowy, akcję „Studenci
dla Częstochowian”, aukcję i wystawę prac studentów, Targi Zdrowia i Urody, kabareton
z udziałem Kabaretu Hrabi

-

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

-

organizację Kulturalnej Jesieni Studenckiej 2013 w ramach której odbyły się Targi Zdrowia
i Urody, Akademicki Turniej Szachowy, Wybory Miss i Mistera AJD 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 NiezaleŜnym Zrzeszeniem Studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

-

współpracę w organizowaniu szkoleń dla studentów 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 moŜliwy był rozwój i uczestnictwo w Ŝyciu uczelni
i współtworzenie środowiska akademickiego regionu częstochowskiego.

3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W ROKU 2013
W roku akademickim 2013/2014 nastąpiły znaczące zmiany w strukturze samorządu doktorantów.
W październiku 2013 r. doktoranci na Zgromadzeniu Ogólnym udzielili absolutorium poprzedniej
Radzie Samorządu Doktorantów i tym samym wybrali nowych przedstawicieli do poszczególnych
organów samorządu:
-

Rada Samorządu Doktorantów (mgr Diana Walawender, mgr Marzena Forma, mgr Ewa
Stolarczyk, mgr Dariusz Majchrzak, mgr Barbara Szymczyk – przewodnicząca)

-

Komisja Rewizyjna (mgr Sebastian Liwoch, mgr Daria Jekiel, mgr Monika Wnuczek)

-

Sąd KoleŜeński (mgr Łukasz Gąsiorowski, mgr Anna Sitak, mgr Mariusz Waligóra, mgr Joanna
Staniszewska, mgr Norbert Bociański)

W związku z utworzeniem studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Samorząd Doktorantów na Zgromadzeniu Ogólnym w listopadzie 2013 r. podjął decyzję o uchwaleniu
nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów. Wprowadzone poprawki dotyczyły zmiany nazwy
z Samorządu Doktorantów Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie na Samorząd Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a wynikały
one z objęcia regulaminem doktorantów z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. W związku
z powyŜszym w drodze wyborów nowym członkiem Rady Samorządu Doktorantów został mgr Bartosz
Kalota – doktorant z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
Przedstawiciele

doktorantów

na

Wydziale

Filologiczno-Historycznym

i

Wydziale

Matematyczno-Przyrodniczym weszli w skład organów kolegialnych, organów wyborczych oraz
jednostek organizacyjnych Uczelni.Organa samorządu doktorantów w roku akademickim 2013/2014
realizowały właściwe sobie zadania określone w Regulaminie Samorządu Doktorantów. Rada
Samorządu Doktorantów podejmowała szereg działań, w szczególności zmierzała do zrealizowania
zadań wyznaczonych przez Zgromadzenie Ogólne Samorządu Doktorantów.
Działania Rady koncentrowały się na następujących sprawach:
-

uporządkowanie problemów organizacyjnych i prawnych związanych z przyznawaniem
świadczeń stypendialnych doktorantom

-

zmiany w dotychczasowych Regulaminach przyznawania i ustalania wysokości świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza oraz opracowanie nowych
wniosków stypendialnych

-

praca nad zmianami w Regulaminie Studiów Doktoranckich
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-

popieranie inicjatyw naukowych doktorantów (utworzenie Studencko-Doktoranckiego Koła
Naukowego – organizacja III Międzynarodowego Naukowego Forum Doktorantów AJD oraz koła
literackiego Anafora, które zrzesza młodych twórców i sumiennie wydaje publikacje)

-

informowanie doktorantów o moŜliwościach pozyskiwania pieniędzy na badania naukowe
ze źródeł pozauczelnianych

-

organizacja Balu Humanisty

-

współpraca z innymi organami samorządu doktorantów oraz Uczelnianą Radą Samorządu

-

informowanie doktorantów o działalności organów samorządu oraz Władz Wydziałów i Akademii

-

podjęcie współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Politechniki Częstochowskiej.
Wspólne wystosowanie pisma do Rady Miasta w sprawie przyznania zniŜek na przejazd
komunikacją miejską dla doktorantów

-

środowisko doktorantów AJD było reprezentowane na XIV Krajowym Zjeździe Doktorantów
(Wrocław, 6 – 8 grudnia, 2013 r.)

Zadaniem

Samorządu

Doktorantów

było

podejmowanie

działań

istotnych

zarówno

dla powiększającego się środowiska doktorantów jak i dla Uczelni. Realizacja tych działań zaleŜy
w duŜym stopniu od wsparcia Władz Uczelni. W trakcie roku akademickiego 2013/2014 Władze
Rektorskie,

Władze

Dziekańskie

Wydziału

Filologiczno-Historycznego

i

Matematyczno-

Przyrodniczego oraz Dyrekcje poszczególnych Instytutów finansowo wsparły doktorantów w zakresie:
przyznania stypendiów doktoranckich, dofinansowania III Międzynarodowego Naukowego Forum
Doktorantów i sfinansowania publikacji będącej jej pokłosiem oraz sfinansowanie wyjazdu na wyŜej
wymienione spotkanie ogólnokrajowe.
W sprawach dotyczących społeczności doktorantów podkreślić naleŜy cenną współpracę
z Kierownikami Studiów Doktoranckich dr hab. prof. AJD ElŜbietą Hurnik, dr hab. prof. AJD Barbarą
Morzyk-Ociepą oraz prof. dr hab. Tadeuszem Srogoszem.

3.6 DZIAŁALNOŚĆ STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

W roku 2013 w SWFiS zatrudnionych było 11 pracowników, w tym 10 na stanowiskach
dydaktycznych. Prowadzili oni zajęcia dla ok. 990 studentów, głównie pierwszych i drugich lat
uczestniczących w obligatoryjnych zajęciach z wychowania fizycznego, w ramach których realizowano
róŜnorodne formy zajęć ruchowych. 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 roku Wydziału
Pedagogicznego, I roku Wydziału Filologiczno-Historycznego, Wydziału Sztuki i Wydziału Nauk
Społecznych oraz I i II roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego to: piłka siatkowa, koszykówka,

24

piłka noŜna halowa, futsal, unihokej, tenis stołowy, stepaerobic, tańce, pilates, TBC i Basic- step,
ćwiczenia siłowe, tenis, grupy ogólnego usprawnienia, bilard. Studenci wszystkich lat i kierunków
posiadający odpowiednie predyspozycje do sportu kwalifikowanego mogli równieŜ wybrać grupy
sportowe w wyŜej wymienionych dyscyplinach oraz dodatkowo narciarstwo. Bazą do prowadzenia
zajęć były obiekty własne w Akademickim Centrum Sportowym (hala sportowa 48 x 30, sala do tenisa
stołowego 12 x 24, sala do ćwiczeń muzyczno-ruchowych i aerobiku, siłownia, sala do zajęć dla osób
ze zwolnieniami lekarskimi (w tym bilard, dart, szachy), sala konferencyjna, pomieszczenia sauny
i odnowy biologicznej. W roku 2013 za niewielkie środki wydzielone z budŜetu przypadające na
jednostki międzywydziałowe SWFiS skromnie doposaŜyło bazę sprzętową. Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu w roku 2013 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 2013 SWFiS wzięło udział w 27 imprezach,
z których 1 miała charakter międzynarodowy, 6 miało charakter ogólnopolski, 7 regionalny,
6 środowiskowy oraz 7 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 równieŜ udział w organizowaniu i prowadzeniu zajęć
sportowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Do największych osiągnięć sportowych będących udziałem pracowników Studium prowadzących
reprezentacje Uczelni w 2013 roku naleŜy zaliczyć wywalczenie 2 medali Akademickich Mistrzostw
Europy (1 druŜynowy i 1 indywidualny), ponad 20 medali Akademickich Mistrzostw Polski
i Mistrzostw Polski AZS. Największe sukcesy odniosły tenisistki stołowe dr Wiesława Pięty, piłkarki
mgr Waldemara Mroczka, lekkoatleci mgr GraŜyny Papaj, piłkarze mgr Krzysztofa Kościańskiego oraz
cięŜarowcy prof. Wiesława Pilisa. 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 moŜliwością zakwaterowania wyróŜniających się zawodników – studentów w części
hotelowej ACS oraz koordynowało działania dotyczące współpracy Uczelni z klubami sportowymi oraz
świadczeń socjalnych odnoszących się do Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie
wyniki sportowe.
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.
Informacje o działalności, wynikach i imprezach organizowanych przez SWFIS ukazywały się
na bieŜąco na stronach internetowych Studium, ACS i stronie Uczelni w liczbie 123.
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
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w konferencjach i kursach szkoleniowych podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Na podkreślenie
zasługuje

równieŜ

fakt,

iŜ

wielu

pracowników

było

zaangaŜowanych

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 2013:
1. Liczba

obsługiwanych

wydziałów:

5

(Wydział

Pedagogiczny,

Wydział

Filologiczno-Historyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Wydział Sztuki)
2. Liczba obsługiwanych kierunków: 26
3. Liczba obsługiwanych studentów:
-

studia stacjonarne: 2181 ( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk
Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają
lektoraty od 18 lutego 2014 r. );

-

studia niestacjonarne: 373 ( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk
Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają
lektoraty od 18 lutego 2014 r);

Łącznie:

2554

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

26

7. Liczba osób zatrudnionych w sekretariacie:
-

Sekretariat – 2 osoby ( jedna osoba zatrudniona na ca³y etat, druga osoba zatrudniona na ½ etatu)

W roku 2013 w Studium Nauki Jźzyków Obcych zatrudnionych by³o 15 etatowych pracowników
dydaktycznych (2 osoby na pó³ etatu) oraz 4 na zasadach umowy o dzie³o. Sekretariat Studium
i Biblioteka dla pracowników dydaktycznych SNJO jest obs³ugiwany przez 2 osoby w ramach
1 i ½ etatu.
Prowadziliśmy lektoraty z 3 języków obcych dla studentów I, II i III roku na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych (2554 studentów ogółem). Zajęcia były prowadzone w 11 salach
dydaktycznych, trzy z nich to pracownie wyposaŜone w sprzęt audiowizualny.
W Studium Nauki Języków Obcych prowadzone były kursy języka angielskiego dla
pracowników dydaktycznych i administracyjnych AJD. Kontynuowany był równieŜ lektorat języka
angielskiego dla studentów I r. III stopnia kierunek: Chemia i Fizyka (studia stacjonarne). Prowadzimy
takŜe zajęcia ze studentami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.
Od stycznia 2008 r. SNJO jest wewnętrznym ośrodkiem egzaminacyjnym międzynarodowego egzaminu
TOEIC. W roku 2013 egzamin TOEIC zdało 27 studentów.
Jesteśmy jednostką aktywnie współpracującą z wiodącymi wydawnictwami: Pearson (Longman),
Oxford University Press, Macmillan Express Publishing. Dzięki wieloletniej współpracy otrzymujemy
gratisowo podręczniki i materiały dydaktyczne dla lektorów.
Jesteśmy równieŜ 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. Spotkania dla Dyrektorów Studium Nauki Języków Obcych
są organizowane dwa razy w roku w róŜnych ośrodkach akademickich Polski.
Lektorzy SNJO biorą udział w konferencjach (organizowanych przez inne uczelnie w Polsce). W roku
2013 najwaŜniejsze z nich to:
-

01.02.2013 r.– Warsztaty dotyczące prowadzenia zajęć z języka - platformaTeel me more

-

08.02.2013 r. – Konferencja metodyczna Macmillan, Częstochowa

-

Konferencja metodyczna , Pearson, Częstochowa

-

Udział w konferencji PLEJ PLOT 2013, Uniwersytet Łódzki

-

Warsztaty metodyczne Pt.” Einfach Sprechen, Teutsch für Profis”

-

Seminarium Bolońskie – Częstochowa, Opole
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-

Konferencja Annual Macmillan VIP Cocktail 2013 „Managing People & Technology”
– Warszawa;

-

X forum Amerykanistyczne im. Andrzeja Bartnickiego pt. „American success: its many faces
past and present”, Uniwersytet w Białymstoku

-

Międzynarodowy Kurs Metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego – 2 tygodniowy;
Anglia, Barnstaple, SOL-Devon (mgr Janina Staszczyk)

-

XXII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL,
Łódź

-

Platforma Teel me more – trzymiesięczne (III-IV-V) testowanie platformy do nauki języka
obcego przez pracowników Studium Nauki Języków Obcych w siedmiu grupach, obejmujących
łącznie 96 studentów uczących się języka angielskiego i niemieckiego. Wyboru dokonano
na podstawie analizy kompetencji językowych studentów uczących się w danej grupie
– dydaktycznym celom wdroŜenia było bowiem umoŜliwienie podwyŜszenia i rozwoju
umiejętności językowych studentów, adekwatnie do indywidualnie reprezentowanego poziomu

-

w październiku 2013 roku wprowadzono na studiach niestacjonarnych Kierunek: Pedagogika
i Praca Socjalna platformę e-lerningową Pearson (nauczanie na odległość)

-

liczne tłumaczenia na rzecz uczelni

Studium Nauki Języków Obcych prowadzi Bibliotekę dla pracowników, którą obsługuje pracownik
administracyjny sekretariatu. W zbiorach znajduje się 1301 woluminów oraz 239 pozycji zbiorów
specjalnych. MoŜliwość 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 9.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2013r. (zatrudnieni na I i II etacie)
LICZBA
PRACOWNIKÓW
STANOWISKO

W TYM: PEŁNOZATRUDNIONYCH
31.12.
31.12.
2012
2013
5
6

1

2

OGÓŁEM
31.12.
31.12.
2012
2013
3
4

1

Profesor zwyczajny

19,00

17,00

19,00

17,00

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

4,00

8,00

4,00

8,00

3

Profesor wizytujący

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Profesor nadzwyczajny mianowany

95,50

91,50

95,00

91,00

5

Adiunkt habilitowany

6,00

9,00

6,00

9,00

6

Adiunkt

230,75

217,75

228,00

216,00

7

Asystent, asystent na 1 rok

64,54

59,08

61,00

54,00

RAZEM

419,79

402,33

413,00

395,00

LP
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Tabela 10.
Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na
pełne etaty na dzień 31.12.2013r. (zatrudnieni na I i II etacie)

NIEPEŁNE
PEŁNE ETATY ETATY

OGÓŁEM
LP STANOWISKO 31.12.

1
1
2
3
4

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

2

2012
3

2013
4

2012
5

2013
6

2012
7

2013
8

St. wykładowca

26,25

27,50

24,00

24,00

2,25

3,50

Wykładowca

8,20

7,78

6,00

6,00

2,20

1,78

Lektor

7,50

6,00

7,00

5,00

0,50

1,00

Instruktor

1,00

1,67

1,00

1,00

-

0,67

RAZEM

42,95

42,95

38,00

36,00

1,50

6,95
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Tabela 11.
Struktura
zatrudnienia
Nauczyciele akademiccy(w etatach)

w

wydziałach

i

jednostkach

międzywydziałowych

WYDZIAŁY

JEDNOSTKI MIĘDZYW.

MAT.PRZYR.
L
P.

FIL.-HIST

PEDAGOGICZ
SZTUKI
NY

OGÓŁEM

NAUKI
SPOŁ.

SNJO

SWFiS

STANOWISKO
31.12 31.12 31.1
.
.
2.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

31.12. 31.12.

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

6

5

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

15

1

Profesor zwyczajny

9

9

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

1

1

3

Profesor wizytujący
30

26

24

24

15,5

14,5

16

1
60,5

62

3
61

5
58

1
41,5

1
41

2
1
27,25 22,25 39,5

10

10

1

1

1,5

2,5

1,25

5
6

Profesor nadzwyczajny
mianowany
Adiunkt habilitowany
Adiunkt

7

St. wykładowca dr.

8

St. wykładowca

9
10
11
12
13

Wykładowca
Asystent;
Asystent na 1 rok
Lektor
Instruktor
RAZEM

4

31.12.2013r.

16

127,5

0,5
18

126,5

1
7

1
6

4

3,5

107

104,5

1,695 1,278 1
20,792 16,333 7,25

10

1
1
8,25

0,417 1
1
83,987 79,028 57,75 54,5

31.1
2.

31.1
2.

31.12. 31.12.

2012 2013 2012 2013

2012

2013

1

19

17

2

4

8

12

95,5

91,5

1
33,5

6
230,75

9
217,75

13,5

15,5

12.5

12

8,195
64,542

7,778
59,083

7,5
1
462,737

6
1,667
445,278

1

1

1
0,5
13,5

65,5

31.12.

6,5

6

4

4

3,5

2,5

6

6

10,5

61

14

12,5 7

0,25
7,25

31

Tabela 12.
Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych na dzień 31.12.2012r. i 31.12.2013r.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etacie w pełnym wymiarze czasu pracy / niepełnym wymiarze czasu pracy
STANOWISKO

JEDNOSTKI
OGÓŁEM
MIĘDZYWYDZIAŁOWE

WYDZIAŁY

1 2
1 Profesor zwyczajny

FIL.-HIST
MAT.PRZYR
.
31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2012 2013 2012 2013
4
6
3
5

PEDAGOGI SZTUKI
CZNY

NAUKI
SPOŁ.

SNJO

SWFiS

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 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
8
10
12
14
16
18
7
9
11
13
15
17
1
1

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

1

6 Adiunkt

0,5

0,5

1

1

6

6

2

7 St.wykład; wykładowca

0,111 0,111

8 Asystent; asystent na 1 rok

1

10

8
0,5

20,5
0,5
0,111
0,111

1
1

0,75

1/1.11 1
/1,111 1
1

0,75

2

1,75

9 Lektor; instruktor
RAZEM

3
0,5

1
0,5

9

6

8
13
2,611 2,361
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Tabela 13.
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na dzień 31.12.2013r.

LICZBA PRACOWNIKÓW
w tym
LP.

GRUPA PRACOWNIKÓW
STANOWISKA

ogółem

pełnozatrudn.

31.12.

31.12.

2012

2013

31.12 31.12.
2012
2013

24,5

17

22

1

Pracownicy naukowo-techniczni

2

InŜynieryjno - techniczni

3

Wydawnictwo

5

5

5

5

4

Pracownicy biblioteki

33

32

33

31

w tym: prac. bibliotek wydziałowych

4

4

4

3

kustosz

13

13

13

13

5

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni
.

110,25

97

103

90

6

Obsługa

63

44

62

38

235,75

211,75

225

196

RAZEM

16,75

4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY W ROKU 2013

Udzielono 5 urlopów naukowych, w tym:
-

doktorskie – 3

-

roczne

–2

Przyznano stypendia doktorskie 3 osobom.
Udzielono zgody na realizację 1 krajowego staŜu naukowego.

16
16

Udzielono zgody na pokrycie kosztów 49 postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, w tym:
–

przewody doktorskie – 25, w tym 18 dla uczestników studiów doktoranckich

–

przewody habilitacyjne – 18

–

postępowania o tytuł – 6

Pokryto koszty przewodów i postępowań na łączną kwotę 260.390,28 zł.
Odnotowano uzyskanie 21 stopni naukowych, w tym:
–

doktoraty – 8

–

habilitacje – 11

–

tytuł – 2

Tabela 14.

Wydział

WFH
WMP
WNS
WP
WS
RAZEM

Liczba urlopów
naukowych

1
1
2
0
1
5

Liczba
wypłacanych
stypendiów
naukowych
1
1
0
0
1
3

Liczba deklaracji
o pokryciu kosztów
przewodów/postępow.

Liczba
uzyskanych
stopni/tytułów

34
7
1
4
3
49

6
5
1
4
5
21
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5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

5.1 DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
1. Dotacja na działalność statutową
Na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej w 2010 r. jednostki Uczelni uzyskały kategorie, które
skutkowały przyznaniem przez MNiSW dotacji na działalność statutową na rok 2013 w wysokości:
Tabela 15.

I transza
AJD
potencjałbad.
mł. naukowcy
restrukturyzacja
WFH – kat. 3
potencjałbad.
mł. naukowcy
WMP – kat. 3
potencjałbad.
mł. naukowa
WNS – kat. 2
potencjałbad.
mł. naukowcy
WP – kat. 3
potencjałbad.
mł. naukowcy
WS – kat. 2
potencjałbad.
mł. naukowcy

II transza

1.931.440
1.848.260
83.180
0
w tym:
337.950
286.540
51.410
1.067.470
1.038.700
28.770
89.360
89.360
0
238.540
235.540
3.000
198.120
198.120
0

ogółem

80.520
80.520
0
0

2.011.960
1.928.780
83.180
0

11.810
11.810
0
48.010
48.010
0
3.400
3.400
0
9.520
9.520
0
7.780
7.780
0

349.410
298.350
51.410
1.115.480
1.086.710
28.770
92.760
92.760
0
248.060
245.060
3.000
205.900
205.900
0

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził w 2013 r. kompleksową ocenę jakości
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ocenę
przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach
2009-2014. Wszystkie jednostki Akademii uzyskały kategorię B (na lata 2014-2017).
Ogółem

dotacja

na

działalność

statutową

w

roku

2013

wyniosła

2.011.960

zł,

o 346.160 zł mniej niŜ w roku 2012.
Środki na działalność statutową były realizowane na Wydziałach w ilości 148 projektów (122 z części
bazowej oraz 26 dla młodych naukowców) w tym:
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Tabela 16.
dotacja
potencjał
badawczy
młodzi
naukowcy
ogółem

WFH
33

WMP
29

3

13

36

42

WNS
29

WP
21

WS
10

10
29

AJD
122
26

31

10

148

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 45 wniosków (17 – czerwiec 2013 r. i 28 – grudzień 2013 r.),
w tym:
Tabela 17.
Liczba wniosków
czerwiec 2013
grudzień 2013
WFH
4
10*
WMP
7
10
WNS
2
4
WP
1
2
WS
1
2
os. fizyczne (spoza AJD)
2
0
RAZEM
17
19
* w tym 2 uczestników studiów doktoranckich
Wydział

Łączna wysokość środków z MNiSW, NCN i NCBiR na realizację projektów badawczych w roku 2013
wyniosła 1.739.169 zł. Realizowano 30 projektów, w tym 28 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,

na 2013 r nie otrzymał środków ale był realizowany
2. dr Maryli Renat z WWA: „Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX w.” – ogółem 30.000 zł, na rok
2013 nie otrzymał środków ale był realizowany
3. dr Doroty Wawrzak z WMP: „Hydrobiologiczna efektywność BRS w procesie oczyszczania ścieków
przemysłu spoŜywczego” – ogółem 220.925 zł, na rok 2013 nie otrzymał środków ale był realizowany
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach 39 konkursu projektów badawczych organizowanego
przez MNiSzW (2010 r.):
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1. dr hab. Cezarego Kozłowskiego z WMP: „Zastosowanie immobilizowanych membran zawierających
jonizowalnerezorcynareny do selektywnego wydzielania toksycznych jonów metali” – ogółem 162,500 zł,
na rok 2013 nie otrzymał środków ale był realizowany
2. dr

hab.

Witolda

Kowalskiego

z

WMP:

„Optymalizacja

nowych

fromulacji

herbicydów

o kontrolowanym uwalnianiu zawierających koniugaty biologiczne aktywnych kwasów karboksylowych
z bodegradowalnymiolgoestrami i oznaczenie ich skuteczności„ – ogółem 360.000zł, na rok 2013
nie otrzymał środków ale był realizowany
3. dr Iwony Zawieruchy z WMP: „Wykorzystanie procesów sorpcji i transportu przez immobilizowane
membrany do usuwania metali cięŜkich z zanieczyszczonych wód podziemnych i odcieków
składnikowych” – ogółem 113.750zł, na rok 2013 nie otrzymał środków ale był realizowany
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 6.375 zł w 2013 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 5.000 zł w 2013 r. (p. promotorski / dotacja z 2011 r.)
3. dr

hab.

Eligiusza

Małolepszego

z

WP:

„Geneza

i

rozwój

piłki

noŜnej

kobiet

w Polsce do 2010r.” – ogółem 23.200zł, na rok 2013 nie otrzymał środków ale był realizowany
4. prof. dr hab. inŜ. Władysława Walkowiaka z WMP: „Zastosowanie modyfikowanych rezocynarenów
jako selektywnych ekstrahentów / przenośników jonów Pb(II), Zn(II),Cd(II) iCr(II)” – ogółem 48.250zł ,
w tym w 2013 –8.125 zł (p. promotorski / dotacja z 2011 r.)
5. dr Wojciecha Ciesielskiego z WMP: „Nowe sposoby wykorzystania skrobi i zbóŜ w produkcji biopaliw,
sorbentów i stabilizatorów gleb” – ogółem 62.500zł, na rok 2013 nie otrzymał środków ale był
realizowany
6. dr Ewy Mandowskiej z WMP: „Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycznych metodą optycznie
stymulowanej

luminescencji”

–

ogółem

193.000zł,

w

tym

w

2013

–

41.500

zł

(p. własny / dotacja z 2011 r.)

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCN (2011 r.):
1. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej z WFH: „Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku”
– ogółem 38.250 zł, w tym w 2013 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 2013 r. – 22.500 zł
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3. dr hab. Janusza Spyry z WFH : „Historiografia a kształtowanie się toŜsamości regionalnej w czasach
nowoŜytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XVI-XIX wieku” – ogółem 37.500 zł, w tym
w 2013 r. – 5.250 zł
4. dr hab. Piotra Dobrzyńskiego z WMP: „Bioresorbowalne polimerowe porowate nośniki Ŝywych
komórek

wykazujące

zjawisko

zapamiętywania

kształtu”

–

ogółem

377.500zł,

w

tym

w 2013 r. – 131.250 zł,
5. dr Arkadiusza Wudarskiego z WNS: „Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym” –
ogółem 73.750 zł, w tym w 2013 r. – 41.750 zł
6. - dr BoŜeny Woźnej Szcześniak z WMP: „Opracowanie oraz implementacja metod weryfikacji
modelowej dla systemów czasu rzeczywistego i wieloagentowych – ogółem 272.500zł, w tym
w 2013 r. – 100.000 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 2013 r. – 71.525 zł
8. dr Mirosława Łapota z WP: „Szkolnictwo Ŝydowskie we Lwowie w latach 1772-1939” – ogółem 78.000
zł, w tym w roku 2013r. – 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 2013 r. – 68.750 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 2013 r. – 7.500 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 2013 r. – 6.000 zł

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCN (2012 r.):

1. dr Renaty Barczyńskiej-Felusiak z WMP: „Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako
substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne
za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach)” – ogółem
291.875 zł w tym w 2013 r. – 118.750 zł

2. dr hab. Katarzyny Winczek z WS: „Ekologiczne techniki sztuk graficznych” – ogółem 199.825 zł
w tym w 2013 r. – 68.600 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 2013 r. – 98.500 zł
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Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCN (2013 r.):
1. dr hab. Arkadiusza Mandowskiego z WMP: „Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów
ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć” – ogółem 274.000 zł, w tym w 2013
– 82.200 zł
2. prof. dr hab. Piotra Bałczewskiego z (WMP): „Projektowanie nowych chiralnych i achiralnych
czwartorzędowych soli heteroniowycho złoŜonych właściwościach herbicydowych oraz badanie
eko(fito)toksyczności” – ogółem 588.000 zł - początek realizacji w 2014 r.
3. dr Joanny Warońskiej z (WFH): „Komedia wg Skamandrytów” – ogółem 47.800 zł – początek
realizacji 2014 r.
4. mgr Anny Nowik-Zając z (WMP): „Zastosowanie polimerowych membram inkluzyjnych
immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jonów metali” – ogółem
90.110 zł – początek realizacji projektu w 2014

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCBiR (2012 r.):
1. dr hab. Janusza Kapuśniaka z WMP: „Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych
pochodzących z przetwórstwa zboŜowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji”
ogółem 4.849.216 zł dla AJD 788.828 zł w tym na 2013 r – 442.380 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 2013 r. – 368.414 zł

W ramach konkursu „Rozwój sportu akademickiego” ogłoszonego w przez MNiSW do finansowania
zakwalifikował się projekt prof. dr hab. Wiesława Pilisa (IKF): „Analiza stosowanej diety w sporcie
wyczynowym i jej związek z poziomem sportowym, zmianami somatycznymi, wydolnością fizyczną,
zdolnością wysiłkową, równowagą kwasowozasadową, i gospodarką wodno-elektrolitową organizmu”
– ogółem 200.000 zł w tym na rok 2013 – 100.000 zł
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5.3 UPOWSZECHNIANIE NAUKI

Jednostki Akademii zorganizowały 28 konferencje naukowe, w tym 15 o zasięgu międzynarodowym:
-

WFH
WMP
WNS
WP
WS

–
–
–
–
–

8 (5 międzynarodowych)
6 (5 międzynarodowych)
5 (1 międzynarodowa )
5 (3 międzynarodowe )
4 (1 międzynarodowa )

5.4 OCENA OKRESOWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Ocena została przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr 1/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowych ocen
nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady i kryteria
przeprowadzenia oceny okresowej zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 89/2011 Senatu Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich
zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz uchwałami Rad Wydziałów
w odniesieniu do kryteriów wydziałowych. Wykorzystano arkusze działalności i wyników pracy zatwierdzone
Uchwałą Nr 20/2011 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
zasad
i trybu przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.
Ocenie podlegało 464 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 21 nauczycieli akademickich, głównie
z grupy zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania, nie podlegało ocenie.
W wyniku prac wydziałowych komisji oceniających i Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek
Międzywydziałowych oraz po uwzględnieniu wyników odwołań, przyznano:
–

197 ocen wyróŜniających,

–

210 ocen pozytywnych,

–

9 ocen warunkowych,

–

6 ocen negatywnych,

–

41 ocen okresowych zostało przesuniętych.
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Do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej wpłynęło 36 odwołań, w tym 7 od oceny negatywnej,
7 od oceny warunkowej i 22 od oceny pozytywnej. Komisja zmieniła ocenę 12 nauczycielom akademickim,
20 ocen zostało podtrzymanych, 1 ocenę skierowano do ponownej decyzji wydziałowej komisji oceniającej
z uwagi na uchybienia proceduralne, 3 osobom ocenę przesunięto.
Tabela 18.

Ogólna liczba nauczycieli
akademickich
(stan na dzień 9.04.2013)
Liczba
nauczycieli
akademickich
podlegających ocenie
(stan na dzień 9.04.2013)
Liczba ocen wyróŜniających
Liczba ocen pozytywnych
Liczba ocen warunkowych
Liczba ocen negatywnych
Liczba ocen przesuniętych
Liczba odwołań
Liczba uwzględnionych odwołań

AJD
485

WFH
107

WMP
136

WNS
65

WP
92

WS
62

j.m.
23

464

103

127

63

90

58

23

197
211
9
6
41
36
16

54
40
0
1
8
9
4

54
56
6
3
8
14
6

22
28
1
2
10
8
5

29
52
0
0
9
2
1

24
28
2
0
4
3
0

14
7
0
0
2
0
0

41

6.WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

W roku 2013 uczelnia pozostawała w relacjach partnerskich z uczelniami zagranicznymi na mocy
ponad 49 porozumień o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej.
Portfolio umów na realizację wyjazdów i przyjazdów studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz innych
pracowników w ramach unijnego programu stypendialnego Uczenie się przez całe Ŝycie Erasmus obejmowało
40 zagranicznych ośrodków akademickich (Belgia – 1; Czechy – 6; Francja – 7; Litwa – 1; Łotwa – 1;
Niemcy – 9; Rumunia – 1, Słowacja – 6; Turcja – 3; Węgry – 1; Wielka Brytania – 1; Włochy – 3).
Sprawozdanie Końcowe z realizacji działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2012/2013 zostało
złoŜone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus w przewidzianym
terminie, zaś kwota wynikająca z podpisanej Umowy z FRSE – rozliczona.
W roku akademickim 2012/2013 z moŜliwości wyjazdów stypendialnych skorzystało łącznie 73
osoby, w tym: 16 studentów, 49 nauczycieli akademickich i 8 pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi (dla porównania – w roku akademickim 2011/2012 – 71 osób, w tym: 19 studentów, 45
nauczycieli akademickich i 7 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).
W ramach programu LLP Erasmus na studiach w roku akademickim 2012/2013 przebywało w AJD 5
studentów: 3 ze Słowacji, 1 z Niemiec i 1 z Włoch. Gościliśmy równieŜ 17 nauczycieli akademickich – 11
ze Słowacji, 3 z Czech 2 z Łotwy i 1 z Niemiec (dla porównania w roku 2011/2012 – 20 osób). W trwającym
roku

akademickim

2013/2014,

do

końca

roku

sprawozdawczego

wyjechało

za granicę

7 studentów i 5 nauczycieli – stypendystów programu Erasmus.

6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW
Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin – łącznie 11 osób, w tym:
-

Austria

–1

-

Białoruś

–3

-

Czechy

–1

-

Rosja

–1

-

Słowacja

–1

-

Ukraina

–2

-

Wielka Brytania – 1

-

USA

–1

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin – 2 osoby (Niemcy)
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6.3 WYMIANA OSOBOWA
W okresie sprawozdawczym Dział Finansowo-Księgowy odnotował wyjazdy słuŜbowe za granicę
189 osób, w tym: 186 pracowników i 3 studentów (w roku 2012 – 2013: 201 pracowników i 12
studentów).

Warto

międzynarodowych

zwrócić

uwagę

projektów

na

fakt,

iŜ

naukowo-badawczych:

część

wyjazdów

DICBDPEC

–

pracowników
6

osób,

dotyczyła

HdBA

–

5

oraz EDUSENIOR – 6.
Biuro Współpracy z Zagranicą zarejestrowało przyjęcie 90 obcokrajowców, w tym 69 pracowników i 21
studentów, (w roku 2012 zarejestrowano przyjęcie 64 osób: 41 pracowników i 23 studentów). Ponadto,
Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych odnotował przyjazd 27 zagranicznych profesorów wizytujących
(w roku 2012 – 11).
Łącznie wymiana osobowa objęła 306 osób (w roku 2012 – 277). PowyŜsza statystyka nie uwzględnia
osób zatrudnionych, ani wyjazdów w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie 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.
MichałPiasecki

“Development and Implementation of Common Bachelor’s Degree Programme in the European
context - DICBDPEC” (LLP Erasmus)
Kontraktor: Slovenskátechnickáuniverzita v Bratislave (Słowacja)
Czas trwania: 01.10.2010 r. - 30.09.2013 r.
Joanna Górna - prof. B Ertelt

“Evaluation toolkit on senior’s education to improve their quality of life” (LLP Gruntvig)
Kontraktor: UniversitatJaume I Castellon (Hiszpania)
Czas trwania: 01.11.2011 r. - 31.10.2013 r.
dr Alina Gil

43

7. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydawnictwo AJD działa według Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa uchwalonego
na posiedzeniu Senatu Akademii dn.25 listopada 2009 roku.
W Wydawnictwie zatrudnionych jest 5 osób, oprócz redaktora naczelnego, jedna osoba zajmuje się sprawami
administracyjnym związanymi z obiegiem dokumentów, realizacją czynności związanych z Rozporządzeniem
Ministra

Kultury

i

Sztuki

dot.

przekazywania

egzemplarzy

obowiązkowych,

sprawami

magazynowo-sprzedaŜowymi. Trzy osoby pracują bezpośrednio nad przygotowywaniem publikacji do druku.
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
moŜliwości lub poszczególne etapy przygotowania ksiąŜki zlecane są na zewnątrz firmom wyłonionym
w drodze przetargu nieograniczonego.
RównieŜ druk publikacji w całości odbywa się w drukarniach wyłonionych w drodze przetargu
nieograniczonego. Standardowy nakład ksiąŜek Wydawnictwa AJD to 100 egz.W roku 2013 wydawnictwo
opublikowało 64 tytuły w łącznym nakładzie 7585 egzemplarzy. Z przyznanej przez Senat na rok 2013 kwoty
254 tysięcy złotych wydawnictwo wykorzystało 212 tysięcy złotych. Przychody netto ze sprzedaŜy ksiąŜek
wyniosły 33 000 PLN, co jest wzrostem o ok. 45% w stosunku do roku 2012.
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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
WyŜszej 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, KsiąŜka, 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

Wartość zakupionych przez Bibliotekę Główną ksiąŜek, czasopism i zbiorów specjalnych w roku 2013 wynosiła
ogółem 219.013,95 zł ., w tym:
-

czasopism krajowych i zagranicznych (drukowanych i on-line) 135.789,83 zł.

-

ksiąŜek (drukowanych i on-line) : 83.199,12 zł

-

zbiorów specjalnych : 25,00 zł

W roku sprawozdawczym przedłuŜono dostęp sieciowy do publikacji elektronicznych w ramach „Czytelni
IBUK” ( 139 tytułów ) i wydatkowano na ten cel kwotę 4.071,93 zł pochodzącą z opłat uŜytkowników
za przetrzymanie ksiąŜek.
W 2013 r. Biblioteka Główna umoŜliwiała korzystanie z wykupionych licencjonowanych baz danych,
przedstawionych w poniŜszej tabeli:
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Tabela 19. Koszty udziału w konsorcjach :
Nazwa konsorcjum

Koszty BG

AIP/APS

19.145,31

ACS

12.386,00

RSC

30.649,74

Chemical Abstrakt

4.581,75

Ogólny koszt dostępu do czasopism on-line w roku 2013 wynosił 66.762,80zł.
Głównym źródłem finansowania zakupów ksiąŜek były środki przyznane Bibliotece z ogólnego budŜetu
Uczelni , środki pochodzące z opłat uŜytkowników za przetrzymywanie ksiąŜek oraz w niewielkiej skali
ze środków statutowych i grantów pracowników naukowych.
Prenumeraty czasopism dla bibliotek sieci pokryte zostały ze środków wskazanych przez Dziekanów
Wydziałów lub Dyrektorów Instytutów.
Zbiory Biblioteki Głównej- stan ogólny
W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 3780 woluminów druków zwartych, w tym: 2 112 zakup, 1307
dary, 361 wymiana.
Stan księgozbioru wg ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 298.393woluminy.
W roku 2013 prenumerowano ogółem 316 tytułów czasopism, w tym: 23 tytuły zagraniczne i 293 tytuły
krajowe.
Zinwentaryzowano 427 wol .czasopism . Stan na dzień 31.12 2013 r. wynosił 31 772 wol. czasopism.
Ilość zbiorów specjalnych powiększyła się o 25 jednostek i na koniec 2013 r. wynosiła 8 655 jednostek
inwentarzowych.
Do systemu TINLIB -Opcja Nabytki wpisano 2112 rekordów (zakup wydawnictw) oraz do Modułu Inwentarz
wprowadzono 3 780 rekordów (wszystkich pozyskanych wydawnictw).

Ponadto w Module Inwentarz

uzupełniono i poprawiono 750 rekordów z niepełnymi opisami wynikłe z retrokonwersji księgozbioru.
Do Modułu Ubytki wprowadzono 3130 rekordów ksiąŜek wycofanych w toku przeprowadzonej selekcji
księgozbioru i zagubionych przez czytelników. Stan ubytków na koniec roku wyniósł 12 770 woluminów.
W celu jednoznacznej identyfikacji danego egzemplarza wpływające do Biblioteki Głównej ksiąŜki oznaczane
były etykietami z kodem kreskowym , który wykorzystuje się przy udostępnianiu zbiorów.
W ramach prac Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów złoŜono 48 zleceń w Elektronicznym Systemie
Zamówień, zarejestrowano elektronicznie 377 faktur, wysłano ok. 300 zamówień na publikacje krajowe.
W ramach gospodarowania drukami zbędnymi sprawdzono 120 ofert- wykazów darów z innych bibliotek
oraz rozesłano do innych bibliotek 417 wol. dubletów.
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W ramach wymiany międzybibliotecznej rozesłano 425 egzemplarzy wydawnictw uczelnianych,
m. in. do Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Biblioteki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytutu Badań Literackich w Warszawie, Centralnej
Biblioteki Wojskowej.

8.2 OPRACOWANIE ZBIORÓW

W roku sprawozdawczym opracowano i przekazano do Magazynu Biblioteki 4008 wol. nowych ksiąŜek
oraz 2334 wol. ksiąŜek starych, (sygn. 129689-130000 i 133931-135897) wprowadzonych do bazy ze skróconym
opisem bibliograficznym (retrokonwersja). KsiąŜki opracowywano w sposób formalny i rzeczowy zgodnie
z obowiązującymi zasadami i normami katalogowania.
Przy opracowywaniu zbiorów stosowano klasyfikację UKD i przedmiotową BN oraz słowa kluczowe
z zachowaniem wnikliwej rozbudowy kartotek KHW (Kartoteka Haseł Wzorcowych) do: autorów, redaktorów,
ciał zbiorowych, konferencji, wydawców, serii, itp.
W wyniku pojawiania się nowych zagadnień występujących w piśmiennictwie trwała na bieŜąco rozbudowa
kartoteki haseł wzorcowych UKD o nowe działy, których w 2013 roku utworzono 86. Dla 817 wol. dokonano
„zmiany lokalizacji miejsca”, będącej wynikiem melioracji księgozbiorów podręcznych, a dla 429 wol.
uzupełniono w rekordzie oznaczenie „znak miejsca”, będący informacją o zaszeregowaniu ksiąŜki
do odpowiedniego działu tematycznego Czytelni KsiąŜek. Na podstawie protokołów otrzymanych z Oddziału
Gromadzenia ubytkowano z bazy 3130 pozycji. Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów , zajmujący
się zbiorami specjalnymi opracował 25 jednostek inwentarzowych do katalogu kartkowego oraz 816jednostek
w katalogu komputerowym TINLIB, z jednoczesnym uzupełnieniem haseł wzorcowych.
Udostępniono czytelnikom 107 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, takich jak: starodruki, rękopisy,
mikrofilmy, grafiki, medale. Zbiory specjalne wykorzystywano równieŜ przy organizacji wystaw oraz przy
prezentacji i wykładach dla młodzieŜy szkolnej.

8.3 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW

W 2013 roku do Magazynu Biblioteki Głównej wpłynęło 4008 wol. ksiąŜek i 427 wol. czasopism.
Przyjęto do realizacji 41 646 rewersów, na podstawie których wydano do WypoŜyczalni i Czytelń 59 642
ksiąŜek i czasopism. Ze zwrotów przyjęto 61 614 ksiąŜek i czasopism. W ramach prac zabezpieczających
księgozbiór przed zniszczeniem obłoŜono w folię 2 840 ksiąŜek. Zlecono Pracowni Introligatorskiej
wykonanie 61 twardych opraw

ksiąŜek i czasopism. Przeprowadzono selekcję księgozbioru wśród

najstarszego, wieloegzemplarzowego zasobu i wycofano z uŜytku 3.130 egzemplarzy.
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Jednocześnie dokonano przesunięcia całości księgozbioru – 297.820wol., odzyskując przy tym ok. 30 regałów
wolnej przestrzeni dla nowo nabywanej literatury. Wśród prac bieŜących pracownicy magazynu przygotowali
2.334 woluminy ksiąŜek dla Oddziału Opracowania Zbiorów w celu uzupełniania i rozszerzania opisów
bibliograficznych w komputerowym programie TINLIB.

8.4 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA

Działalność informacyjna:
-

w roku sprawozdawczym czytelnikom indywidualnym udzielono ogółem 4.709 informacji,w tym: 640
bibliograficznych, 2.697bibliotecznych, 878 katalogowych, 494 rzeczowe,

-

z wielostanowiskowego dostępu do bazy Legalis skorzystało 21 osób,

1. zapewniono bieŜący dostęp do zakupionych baz elektronicznych oraz testowano dostęp do 4 nowych baz :
portal rynekpracy.pl; WorldeBookLibrary; baza JSTOR; ksiąŜki elektroniczne eBookAcademic Collection
2. przygotowywano, selekcjonowano, skanowano zbiory Biblioteki Głównej do zasobów Śląskiej Biblioteki
Cyfrowej
- przygotowywano wykazy literatury dla poszczególnych jednostek wydziałowych Uczelni
-

przeprowadzono analizę bibliometryczną dla 102 pracowników naukowych w oparciu o bazę
Web of Knowledge, Scopus, PublishorPerish

3. do baz tworzonych przez Oddział Informacji Naukowej w WinISIS-ie (bezrobocie, ekologia, literatura,
patologia, pedagogika, politologia, prawo, reklama, zdrowie)
prenumerowanych przez Bibliotekę Główną wprowadzono

na podstawie artykułów z czasopism
1.296

rekordów nowych

opisów

bibliograficznych. W chwili obecnej bazy te liczą 17.045rekordów

Działalność wystawiennicza:
W roku sprawozdawczym w sali wystawowej zaprezentowano 9 wystaw, 4 z nich przygotowane były
we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, studentami i doktorantami :
-

styczeń - „Powstanie Styczniowe w zbiorach Biblioteki Głównej AJD”

-

kwiecień - „Nowości biblioteczne”

-

maj – Wystawa twórczości literackiej i plastycznej członków klubu „Fraszka” Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Politechniki Częstochowskiej

-

czerwiec - „Ja/My w teatrze Ŝycia codziennego oraz „Kolorowe emocje podwodnego świata”

-

lipiec - „Skarbińscy. Przemysłowa elita Zagłębia”

-

sierpień - „Jestem Polakiem, bo tak mi się podoba- Julian Tuwim w wielu odsłonach”

-

listopad - „śycie wśród cyfr- Stefan Banach (1892-1945)”

-

grudzień- „Gdy się Chrystus rodzi... BoŜe Narodzenie w tradycji, literaturze i sztuce”
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Oddział prowadził takŜe fotograficzną dokumentację wystaw, przygotowywał zaproszenia i katalogi
wystawowe.
Ponadto Bibliotekę odwiedziło 70 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, którym
zaprezentowano moŜliwości korzystania ze zbiorów oraz zapoznano ich ze sposobami wyszukiwania
bibliografii do prac maturalnych. Przedstawiono takŜe prezentację przygotowaną przez pracowników
Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii pt.” Słów kilka o bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki
Głównej Akademii im. Jana Długosza”.
Dla studentów I roku Instytutu Nauk Politycznych przeprowadzono szkolenie biblioteczne (80 osób)
połączone z prezentacją przedstawiającą moŜliwości korzystania ze zbiorów, usług oraz baz danych Biblioteki
Głównej.
W miesiącu maju dla pracowników naukowych zorganizowano szkolenie dotyczące wykorzystania bazy
Web of Knowledge w zakresie tworzenia bibliografii załącznikowej, obliczania indeksu Hirscha
oraz przeszukiwania JournalCitationReports. W szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela Firmy
Thomson Reuters wzięło udział 40 pracowników.
Działalność dokumentacyjna:
-

kompletowano artykuły z prasy bieŜącej dot. Uczelni i Biblioteki Głównej

4. uzupełniano systematycznie bazę bibliograficzną „Bibliografia publikacji pracowników AJD”,
która wzrosła w 2013 r. o 1.393 opisy i wynosi obecnie 9.472rekordy
-

do systemu SYNABA wypełniono 4

formularze dot. opisu rozpraw doktorskich oraz 2 karty

informacyjne o zakończonej pracy badawczej habilitacyjnej
Działalność usługowa:
Pracownicy Oddziału obsługiwali czytelników w ramach usług kserograficznych i wykonali:
47 357 odbitek kserograficznych:
-

44.367odbitek dla czytelników za sumę 11.091,75zł

-

2.990 odbitek nieodpłatnych dla pracowników Uczelni i potrzeb Biblioteki

Ponadto w Pracowni Digitalizacji zeskanowano 12.688 kart katalogowych Katalogu czasopism, które
po obróbce graficznej administrator sieci bibliotecznej umieścił na stronie BG.

Śląska Biblioteka Cyfrowa – udział Biblioteki Głównej AJD
Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej cieszą się duŜym
zainteresowaniem czytelników. W 2013 roku kolejnych 91 tytułów włączono do kolekcji ŚBC.
Wśród 152 uczestników konsorcjum nasza Biblioteka zajęłą14 miejsce pod względem ilości opublikowanych
pozycji (mamy ich juŜ 400), a 17 miejsce pod względem wyświetleń zamieszczonych dokumentów
( w 2013 roku były wyświetlane 8.018razy).
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PoniŜej znajduje się wykaz najczęściej czytanych publikacji. Zdecydowanym liderem jest monografia
prof. Janiny Kosmali pt.”Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji”- 5.278 wyświetleń.
Kolejne pozycje w tym rankingu zajmują:
„Handlowiec”- kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy - 1585 wyświetleń
„Katalog kościołów i duchowieństwa Diecezji Częstochowskiej”

-

808

„

„Grody polskie”

-

733

„

„Światowid” 1936, R.13, Nr 22

-

695

„

„Świat” 1909, R.4, Nr 33

-

686

„

„Widoki Częstochowy i Jasnej Góry z opisem”

-

495

„

„Zwrotnica” 1922 nr 2

-

483

„

„Cuda i łaski zdziałane za przyczyną NMP”

-

473

„

„Częstochowa”

-

452

„

Repozytorium AJD
W roku sprawozdawczym została udostępniona wszystkim uŜytkownikom Biblioteka cyfrowa AJD.
W jej zasobach umieszczono łącznie 599 tytułów w 3 kolekcjach : wydawnictwa zwarte, prace naukowe,
rozprawy doktorskie (liczba opublikowanych obiektów ogółem – 998).
Ogółem stan BC AJD na koniec 2013 roku wynosił: 33 numery prac naukowych (podzielonych na 572
artykuły), 6 monografii, 1 wydawnictwo zbiorowe ( 14 artykułów) oraz 2 rozprawy doktorskie i 5 sprawozdań
( z konferencji lub innej działalności).

8.5 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Aktualnie w naszej Uczelni studiuje 5 944 studentów (stan na dzień 31.XI.2013 r.) natomiast w WypoŜyczalni
w 2013 roku zapisanych było 4.453 studentów AJD, co stanowi 74,91% wszystkich studiujących.
Wszystkich zapisanych do Biblioteki uŜytkowników przedstawia poniŜsza tabelka.
Tabela 20: Struktura czytelników Biblioteki AJD
Struktura czytelników

Ilość osób

Udział procentowy, ok.

Studenci AJD

4.453

78,31%

Studenci PCz

275

4,84%

Pracownicy AJD

607

10,68%

Inni *

351

6,17%

5.686

100%

* Pracownicy PCz, emeryci AJD, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W 2013 roku poza Bibliotekę wypoŜyczono 44.257 woluminów.
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Tabela 21: WypoŜyczenia poza Bibliotekę
WypoŜyczenia poza bibliotekę

WOLUMINY

Udział procentowy, ok.

38.277

86,48%

5.191

11,73%

Studentom PCz

467

1,06%

Innym

322

0,73%

44257

100%

Studentom AJD
Pracownikom AJD

RAZEM

Ogólnie ilość wypoŜyczeń w stosunku do roku ubiegłego zmalała, o 13,54%
W ramach WypoŜyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek 160 pozycji
oraz zrealizowano zamówienia z innych ośrodków, wysyłając 62 pozycje.
CZYTELNIE
W 2013 r. Czytelnie w Bibliotece Głównej odwiedziło ogółem 8.387 osób.
Tabela 22: Czytelnictwo w Czytelniach
Czytelnicy w czytelniach

Ilość osób

Udział procentowy, ok.

Studenci AJD

6.091

72,63%

Studenci innych uczelni

501

Pracownicy AJD
Inni
RAZEM

5,98%

1219

14,53%

576

6,86%

8387

100%

W stosunku do ubiegłego roku liczba osób korzystających z księgozbiorów podręcznych zmalała o 13,07%.
Na miejscu wszystkim zainteresowanym udostępniono 79.463 pozycje.
Tabela 23: Udostępnianie zbiorów w Czytelniach
Udostępnianie zbiorów
Studentom AJD
Pracownikom AJD

Woluminy
56.973

Udział procentowy, ok.
71,70%

11.132

14,01%

Studentom innych uczelni

6.011

7,56%

Innym

5.347

6,73%

79 463

100%

RAZEM

Nastąpił spadek ilości czytanych na miejscu dzieł ogółem o 12,87% w stosunku do roku ubiegłego.
Wzrost nastąpił w grupie pracowników korzystających ze zbiorów czytelni o 7,42% oraz studentów innych
uczelni o 16,64%.

51

UŜytkownicy Biblioteki Głównej oprócz tradycyjnego udostępniania mieli moŜliwość korzystania z zasobów
elektronicznych posadowionych na róŜnych platformach.
PoniŜsza tabela przestawia wykorzystanie zasobów on-line funkcjonujących w sieci.
Tabela 24.
Zasoby elektroniczne

Ilość pobranych pełnych tekstów lub
wyszukiwań

Licencjonowane bazy (konsorcja)

7 429

WBN (licencje krajowe)

23 788

IBUK(czytelnia ksiąŜek
elektronicznych)

858

Repozytorium(Prace Naukowe AJD)

4 541

Śląska Biblioteka Cyfrowa (zasoby BG)

8 018

Razem

44 634

Pomimo, iŜ w tradycyjnych formach udostępniania zaobserwowaliśmy kilkunastoprocentowe spadki,
to naleŜy podkreślić ciągle wzrastające wykorzystanie przez uŜytkowników źródeł elektronicznych.
KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW
W roku 2013 zakupiono do Biblioteki Głównej 1 nową stację roboczą dla pracowników.
Zakupiono 3 licencje oprogramowania Legalis z dostępem on-line. Czytelnicy mogą skorzystać z dostępu
do w/w aplikacji w Czytelni Czasopism, Czytelni Politologicznej oraz w Oddziale Informacji Naukowej
i Bibliografii. W roku sprawozdawczym Biblioteka udostępniła na stronach internetowych zdigitalizowaną
wersję kartkowego katalogu czasopism, obejmującego ok. 13.000 kart katalogowych, czyli około
2.600tytułów czasopism. UŜytkownik moŜe odtąd przeglądać zasób wszystkich zgromadzonych w Bibliotece
czasopism. Za pośrednictwem serwerów Biblioteki Głównej 33 pracowników AJD aktywnie korzystało
z dostępu do licencjonowanych zasobów baz elektronicznych bądź to z komputerów słuŜbowych
i/lub prywatnych, niebędących w sieci Uczelni. W ciągu całego 2013 r. czytelnicy złoŜyli ok. 33.000
elektronicznych rewersów. Katalog internetowy Biblioteki odwiedziło 164.969uŜytkowników, co daje średnio
447 wizyt dziennie
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8. 6 SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH
Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO)
Zbiory Biblioteki : ksiąŜki

-

6 094 wol., + 30 wol. depozyt z BG , czasopisma

-

8 tytułów

(w tym 2 tytuły- depozyt BG), zbiory specjalne - 219 jednostek. Do Biblioteki zapisanych było ogółem 284
czytelników, w tym: 54 pracowników AJD i 230 studentów. W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano
412 odwiedzin i udostępniono 1 256 pozycji. Poza BIFO wypoŜyczono 276 ksiąŜek.
Zatrudnienie: 1 osoba.

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP)
Zbiory Biblioteki: ksiąŜki - 7554wol.+6 282 wol. depozyt BG, czasopisma - 5 tytułów + 49 tytułów depozyt
BG, zbiory specjalne -

102 jednostek + 919 jednostek- depozyt BG. Do Biblioteki zapisanych było

1 230czytelników, w tym : 801 studentów AJD, 344 pracowników AJD, 89 studentów i pracowników PCz.
W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 2 616 odwiedzin i udostępniono 14 526 woluminów
ksiąŜek i czasopism. Poza Bibliotekę wypoŜyczono 2 790 wydawnictw.
Zatrudnienie: 2 osoby.

Biblioteka Instytutu Muzyki (BIM)
Zbiory Biblioteki: ksiąŜki (ogółem) -

4 049wol .,czasopisma -

4 tytuły + 3 tytuły depozyt BG , zbiory specjalne

11 820 jednostek, dary - 725 szt. Do Biblioteki zapisanych było 260 czytelników w tym:

pracowników AJD 39, studentów AJD 231. Czytelnię odwiedziło 537 osób, którym udostępniono na miejscu
3 428 pozycji. Poza Bibliotekę wypoŜyczono 5 974 wydawnictwa.
Zatrudnienie: 1 osoba (1/4 etatu)

Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych
Zbiory Biblioteki: ksiąŜki - 1 295 wol., czasopisma - 3 tytuły, zbiory specjalne - 239 jednostek. Do Biblioteki
zapisanych było 21 pracowników AJD. Poza Bibliotekę wypoŜyczono141 pozycji. W Czytelni udostępniono
89 pozycji.
Zatrudnienie: 1 osoba (1/2 etatu administracyjnego -zakres obowiązków powiększony o opiekę nad biblioteką).

Biblioteka Instytutu Plastyki
Zbiory Biblioteki: ksiąŜki - 1157 wol., czasopisma - 8 tytułów, zbiory specjalne -1 jedn. Inwentarzowa. Zbiory
udostępniane tylko na miejscu: udostępniono 1311 ksiąŜek i 180 czasopism.

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Biblioteka rozpoczęła swą działalność w październiku 2013 roku i jest w trakcie kompletowania księgozbioru.
Zatrudnienie 1 osoba na 1/2 etatu.
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8.7ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Zarządzeniem Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dn. 11.03.2013 r. w sprawie
wprowadzenia zmian organizacyjnych w administracji, Uczelniane Archiwum wyodrębnione zostało z byłego
Działu Administracyjnego i

podporządkowane pionowi Prorektora ds. Nauki, a bezpośrednią pieczę

powierzono dyrektorowi Biblioteki Głównej.
Na koniec 2013 roku stan zasobów archiwalnych i niearchiwalnych wynosił:
-

zasoby archiwalne kat. A - 24,25 mb,

-

zasoby niearchiwalne kat. B - 1212,35 mb

Od 1.04.2013 r. do Archiwum zatrudniona została nowa osoba , która przyjęła w zasoby archiwalne :
-

4394 jednostki aktowe, co stanowi 32,27 mb

-

2396 szt. prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, co stanowi 24,6 mb

Dla pracowników Uczelni udostępniono 91 teczek aktowych oraz udostępniono na miejscu 10 prac
magisterskich. Gromadzenie realizowano na poziomie zadawalającym, zarówno pod względem finansowym
jak i ilościowym. Zwraca uwagę fakt utrzymania wysokiego dostępu do zasobów elektronicznych- zarówno
kupowanych jak i własnych. Rozbudowie tych drugich słuŜy rozwijana digitalizacja, a takŜe repozytorium
Prac Naukowych AJD. Coraz trudniejsze zadania merytoryczne mogą wypełniać bibliotekarze uczący
się

i poznający najlepsze praktyki innych bibliotek. DuŜą wagę przykłada się do rozwoju kadry, w tym

takŜe do szkoleń i konferencji, a tutaj aktywność pracowników Biblioteki Głównej była zadowalająca.
W miesiącu czerwcu zorganizowano „Dni otwarte w Bibliotece”, którym towarzyszył cykl prezentacji
i referatów przygotowanych przez pracowników Biblioteki Głównej:
-

„O Bibliotece Aleksandryjskiej słów kilka”

-

„Jasna Góra i obraz Bogurodzicy Maryi w kolekcji pocztówek i wybranej literaturze księgozbioru
Biblioteki Głównej”

-

„Biblioteka cyfrowa jako nowa forma promocji dorobku społeczności akademickiej”

-

„Antoni Gmachowski - niedoceniony księgarz i wydawca międzywojennej Częstochowy”

-

„Druki jasnogórskie w zbiorach Biblioteki Głównej AJD”

-

„ Kulturotwórcza działalność częstochowskiej drukarni Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego”.

Przeprowadzono selekcję najstarszego, wieloegzemplarzowego, o zdezaktualizowanych treściach
księgozbioru, uwalniając w ten sposób miejsce dla nowo kupowanej literatury. W roku sprawozdawczym
uruchomiono dostęp do „e-Publikacji Nauki Polskiej” i uzyskano dostęp do zbioru publikacji naukowych
z róŜnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty i towarzystwa naukowe. Z przychylnością
Władz Uczelni spotkał się projekt dyrektora Biblioteki dotyczący utworzenia „Otwartej Czytelni” z wolnym
dostępem do zbiorów oraz równoczesnym unowocześnieniem dostępu do zasobów i informacji. Zostało
to zapisane w Strategii Uczelni na lata 2012-2020.
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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 25.
Dotacja na działalność dydaktyczną z MNiSW w 2012 r.i 2013 r /w tym kształcenie i rehabilitacja studentów
niepełnosprawnych
Dotacje
Dotacja planowana

2012

2013

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

Zwiększenie dotacji (kwiecień)

40.532.400
171.600,00 kształcenie
niepełnosprawnych
370.000,00 dotacja
projakościowa na
studia doktoranckie

4.121.200,00

Zwiększenie dotacji (maj)

546.900,00

Zwiększenie dotacji (czerwiec)

626.000,00

Zwiększenie dotacji /wrzesień/

462.300

Zwiększenie dotacji (grudzień)

Środki przekaz. Przez MNiSW

91.200,00

42.221.500

46.459.300
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Tabela 26.
Dotacja na pomoc materialną dla studentów z MNiSW w latach 2012-2013 przedstawiała się następująco:
Dotacje
Dotacja planowa
Zwiększenie dotacji
Środki przekazane przez
MNiSzW

2012r

2013

8.279.800,00

8.209.400,00

138.300,00

187.400,00

8.418.100,00

8.396.800,00

Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia Uczelnia otrzymała
środki finansowe w kwocie:
2012 r. – 2.700 zł
2013 r. – 10.800 zł
Na inwestycje z MNiSW
2012 r. - 3.182.134 zł
2013 r. - 2.610.662,60 zł
Projekt współfinansowany z UE (ERASMUS)
2012 r. - 75.356 EUR
2013 r. – 79.774 EUR
Projekty współfinasowane z UE
2012 r. – 7.853,10 EUR PROJEKT DICBDPEC
2012 r. – 18.000,00 EUR PROJEKT HDBA
2013 r. – 10.000,00 EUR PROJEKT HDBA
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
„Wykorzystaj szansę…….” –MNiSW
2012 r. – 738.819,38 zł
2013 r. – 220.306,39 zł
Projekt „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy”
2012 r. – 127.500 zł
2013 r. – 671.000 zł
Projekt Ochrona Patentowa
2012 r. - 45.672,72 zł
2013 r. – 101.423,53 zł
Projekt Dual-Młodociani i Pełnoletni
2013 r. – 157.952,00 zł
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Urząd Marszałkowski – dotacja mająca na celu wsparcie działań zmierzających do przekształcenia
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w uniwersytet
2012 r. – 250.000 zł
2013 r. – 150.000 zł
Urząd Miasta Częstochowy – dotacja mająca na celu stworzenie studentom warunków do pełnego
udziału w procesie kształcenia na nowouruchomionych kierunkach studiów II stopnia i studiów
doktoranckich
2013 r. – 149.552,58 zł
Projekt „Utworzenie i wyposaŜenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedbackw 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)
2013 – 649.458,76 zł
Projekt „WdroŜenie modelu zarządzania jakością w AJD w Częstochowie poprzez zastosowanie
systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej
2013r. – 969.410,00 zł
Tabela 27. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 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
298.110,00

2013
1.928.780,00
-

200.000,00
973.257,00

1..087.35000

117.460,00
3.735.907,00

83.180,00
3.099.310,00

Tabela 28. 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 (w tym podział w
2013 - 146.813,00 AJD)
77.159,00

2013
227.821,00

800.778,00

670.201,00

442.380,00
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9.2 SYTUACJA FINANSOWA UCZELNI
Tabela 29. Zestawienie wydatków Wydziałowych z przyznanych limitów
Nazwa jednostki
Koszty
Koszty
2012 w zł
2013 r. w zł

Dynamika kosztów
2013-2012
w zł

2013:2012
%

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

126.622,59

126.847,34

224,75

100%

Wydział Filologiczno-Historyczny

122.180,00

121.523,23

-656,77

99%

Wydział Pedagogiczny

177.229,53

128.548,26

-48.681,27

73%

Wydział Wychowania Artystycznego

60.652,31

61.542,88

890,57

101%

Wydział Nauk Społecznych

75.292,68

72.963,41

-2.156,59

97%

Jednostki Międzywydziałowe

48.700,79

46.570,03

-2.130,76

96%

Ogółem

610.659,50

557.995,15 -52.510,07

91%
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Tabela 30. Struktura kosztów wg rodzaju w latach 2013 i 2012
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Rok 2013
1
I.

II.

1.
2.
3.
VI
VII

Rok 2012

Wzrostu (3:4)

2
ZuŜycie materiałów i energii

3
3.468.717,84

4
4.481.872,50

5
77%

W tym:
ZuŜycie materiałów
ZuŜycie energii

1.687.602,00
1.781.115,84

2.693.691,90
1.788.180,60

63%
100%

Usługi obce

3.413.900,38

2.826.609,54

121%

443.902,31

159.591,60

278%

2.969.998,07
19.770,94
41.457.553,92
10.002.995,72

2.666.902,94
19.268,80
39.219.068,29
9.297.450,99

111%
103%
106%
108%

6.986.090,59

6.705.035,75

104%

2.461.669,00
555.236,13

2.192.789,00
399.626,24

112%
139%

1.963.310,24
4.527.822,23
154.040,64

846.640,44
1.862.517,33
149.520,15

232%
243%
103%

783.252,11
3.590.529,48
64.854.071,27

649.299,33
1.063.697,85
58.553.427,89

121%
338%
111%

-usługi remontowe

III.
IV.
V.

Dynamika

-inne usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz
pracowników
- ubezpieczenia społeczne i
inne narzuty na wynagrodzenia
-odpisy na Z.F.Ś.S.
-inne świadczenia na rzecz
pracowników
Amortyzacja
Pozostałe
-koszty reprezentacji
i reklamy
- podróŜe słuŜbowe
- pozostałe koszty
OGÓŁEM

Tabela 31. Liczba godzin dydaktycznych w ramach umowy o dzieło oraz godzin ponadwymiarowych
Rok akademicki
Godziny
dydaktyczne
godziny
ponadwymiarowe
Umowy o dzieło
Ogółem

2012/2013
PLAN

2013/2014
PLAN
46566

38302

15627

13593

62193

51895
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Tabela 32. Koszty na utrzymanie obiektów dydaktycznych AJD w latach 2012-2013 przedstawia poniŜsze
zestawienie. (bez wynagrodzeń)

koszty wg rodzaju

2012r.

2013 r.

koszty w zł

koszty w zł

Dynamika kosztów
2013-2012 zł

2013:2014 %

1.282.941,86
wyposaŜenie
WNS

210.741,88

-1.072.199,98

16%

791.971,09

735.950,61

-55.213,79

93%

10.448,04

-119,65

-10.567,69

-1%

Centralne ogrzewanie

871.711,39

1.041.989,80

172.249,35

120%

Woda +ścieki

120.077,04

131.325,84

11.335,85

109%

Środki czystości + odzieŜ

77.120,82

68.779,53

-8.341,29

89%

Remonty+mat.remontowe

232.142,30

443.902,31

211.760,01

191%

usługi telefoniczne

104.778,33

43.662,10

-61.116,23

42%

inne usługi obce

687.962,80

893.574,74

205.611,94

130%

Pozostałe(czynsze,amortyzacja,
dozór,wywóz śmieci)
RAZEM

458.707,90

230.075,61

-228.632,29

50%

4.637.861,57

3.799.882,77

-835.114,12

82%

Materiały+ wyposaŜenie

Energia elektryczna
Gaz

Tabela 33. Wykonanie funduszu płac za lata 2011 - 2013 przedstawia się następująco:
Osobowy fundusz płac

Bezosobowy fundusz płac

Rok budŜetowy
2013

42.233.919,68

2.817.564,83

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 2013 Senat Akademii im. Jana Długosza obradował na 10 posiedzeniach i podjął 167 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 2013:
Rektor AJD wydał 122 zarządzeń,
Kanclerz AJD wydała 29 zarządzeń
Katalog Zarządzeń jest publikowany na

stronach internetowych Uczelni: www.info.ajd.czest.pl

oraz www.bip.ajd.czest.pl

10.3 AUDYT WEWNĘTRZNY
W roku sprawozdawczym zrealizowano 3 zadania zapewniające czynności doradcze:
1. Poprawność zlecania realizacji zajęć dydaktycznych w ramach tzw. „godzin ponadwymiarowych”
2. Poprawność organizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych
3. Bezpieczeństwo informacji
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11. BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY

11.1 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
Wykaz nieruchomości będących w zasobach:
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na dzień 31.12.2013 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 uŜytkowanie- decyzja
nr 531/ 2012 z dn. 14.12.2012 r.
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KW 00006932/6, dz. Nr 26 o powierzchni801 m2
KW 00014667/6, dz. Nr 27 o powierzchni 2.828 m2
KW 00011200/4, dz. Nr 28 o powierzchni

557 m2

Tereny rekreacyjne przynaleŜne 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
8 . Dąbrowskiego 14 nieruchomość gruntowa zabudowana KW 76082, dz. Nr 4
o powierzchni 1.417 m2

Umowa uŜyczenia:
1/ Bohaterów Katynia 40/421/o łącznej powierzchni 915 m2- zawarta w
dniu 1.10.2004 r. na czas nieokreślony - umowa wygasła z dniem 31.01.2013 r.
2/ świrki 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.
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11.2 PRACE REMONTOWE
KOSZTY PONIESIONE NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W 2013R NA DZIEŃ
31.12.2013r. (Tabela 34,Tabela 35)
Tabela 34.

WASZYNGTONA 4/8

Lp.

1

Koszty
planowane na
2013r.
4.920,00

2

20.000,00

3

6.800,00

ARMII KRAJOWEJ 13/15

12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.860,47
1.400,00

37.604,14

736,97
8.508,72
10.000,00
21.321,88
20.594,11

69.324,14

RAZEM

88.719,26

4
5
6

Lp.

Zakład Malarstwa i Rysunku – malarskie,
stolarskie
Wydział Pedagogiczny sala 72 (drzwi)
Wydział Pedagogiczny Ogólnobud. Drzwi
Drzwi w Dziekanacie
Drzwi, malowanie w pok. 29, 36, 39A
Wykładzina w korytarzyku pok. 29
UłoŜenie paneli podłogowych w salach 42,
412
Pokój hotelowy 418 tynkarskie, malarskie
Sala konferencyjna 138 z 137 malarskie
Sale wykładowe 42, 412 korytarz malarskie,
elektryczne
Korytarz parter malarskie, tynkarskie
Pokój 218, 219 malarskie , elektryczne
Rampa dla niepełnosprawnych
Awaryjna naprawa dachu segm. A
Konserwacja obiektu

3a

7
8
9
10
11

Koszty poniesione
w 2013r.

Koszty
planowane na
2013r.
2.000,00

7.797,60
4.108,91
6.947,24
274,98
584,04
1.557,34

Koszty poniesione
w 2013r.

36.000,00

WMP poręcze i barierki wejście główne +
parter
WMP Dziekan Dziekanat - ogólnobudowlane
Wentylacja odciągowa w dygestorium 0004
Remont wentylatorni – ogrzewanie auli 1023
Pokoje 301, 302, 1011, zacieki k/auli: pok.
303, 303A malarskie
Wykładzina do pomieszczeń IETiB
Pokoje 008, 009, 010, 0017A, 0021
Remont tarasu widokowego
Konserwacja obiektu

3.000,00
1.982,95
176.762,44
14.749,31

134.052,62

RAZEM

289.336,72

20.000,00
71.052,62
5.000,00

2.548,56
17.391,71
71.052,62
1.849,13
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Tabela 35.
Lp.

Koszty planowane
na 2013r.

ARMII KRAJOWEJ 36

21
22
23
24
25
26

7.400,00
30.000,00
100.000,00
30.559,35
14.000,00
181.959,35

27
28
29
30

1.000,00
15.000,00

31
32
33

12.000,00
28.000,00

34

Wymiana wykładziny podłogowej w
pomieszczeniu biblioteki
Wymiana bramy garaŜowej
WFH przebudowa sali Rady Wydziału
Remont toalet na I i II piętrze
Remont węzła cieplnego
Konserwacja obiektu
RAZEM
Sala 106 malowanie
Wymiana wykładziny sala 113
Sala 112,0113 malowanie
Przesunięcie skrzynki elektr. z kanału wentyl.
(IIP)
Odgrzybianie piwnic
Zabezpieczenia p/śniegowe
Konserwacja obiektu
RAZEM
Konserwacja obiektu

8.000,00

Koszty poniesione
w 2013r.
22.256,85
7.380,73
90.295,74
64.230,45
35.000,00
6.022,40
225.186,17
364,10
7.007,29
511,86
833,67
201,89
2.500,00
1.501,24
12.920,05
6.393,17

8.000,00

6.393,17

RAZEM
ZBIERSKIEGO 2/4 WNS

2.300,00

4.000,00

Połączenie chodnika
WyróŜniki róŜnicowo-prądowe

2.927,40

Konserwacja obiektu

1.576,61

6.300

RAZEM

4.504,01

427.636,11

OGÓŁEM

627.059,38

Koszt dokumentacji 13.246,50zł
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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

I. Projekt kluczowy „Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii
im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie” współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet VIII, Działanie 8.1 „Infrastruktura
szkolnictwa wyŜszego”) złoŜony z dwóch zadań:
-

Zadanie II: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy
naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”:

01.2013 r. – przedłoŜenie wniosku o płatność końcową na kwotę 5.606.306,18 zł
03-06.2013 r. – audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budŜetu Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przeprowadzony przez Urząd Kontroli
Skarbowej w Katowicach; wynik audytu: bez zastrzeŜeń.

05.2013 r. – kontrola projektu w siedzibie IZ RPO – analiza dokumentacji postępowania dot. przeprowadzenia
audytu zewnętrznego projektu; wynik kontroli: bez zastrzeŜeń.

07/08.2013 r. – kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu realizacji projektu
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; wynik kontroli: bez zastrzeŜeń.

11.2013 r. – rozliczenie finansowe udzielonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dotacji celowej
w

2011

i

2012

r.

na

wkład

własny

w

ramach

umów

nr

1119/2011/RPO

i 1119/2012/RPO o udzielenie dotacji celowej na współfinansowanie projektu. Kwota udzielonej dotacji:
4.303.271,15 zł

12.2013 r. – osiągnięcie wartości docelowych wskaźników rezultatu projektu.

Koszty ogółem poniesione w projekcie: 35 853 116,27 zł, łączne koszty kwalifikowane projektu
– 35 355 140,87 zł, dofinansowanie UE: 30.051.869,70 zł
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II. Projekt „Utworzenie i wyposaŜenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback
w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet I, Działanie 1.3
„Transfer technologii i innowacji”)

02.2013 r. – refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 218.825,62 zł wydatków
poniesionych w ramach projektu w 2011 i 2012 r. oraz płatność zaliczkowa w kwocie 173.874,37 zł

03.2013 r. - złoŜenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 204.791,78 zł

04.2013 r. – rozliczenie zaliczki w kwocie 173.874,37 zł

17.04.2013 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu dot. zmiany terminów
kluczowych etapów realizacji projektu: rzeczowego rozpoczęcia oraz rzeczowego (do 30.09.2013)
i finansowego zakończenia (do 14.10.2013).

05.2013 r. - płatność zaliczkowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 65.846,41 zł

05.2013 r. – złoŜenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 126.690,95 zł

06.2013 r. – rozliczenie zaliczki w kwocie 65.846,41 zł, refundacja w kwocie 41.840,89 zł oraz płatność
zaliczkowa w kwocie 84.999,15 zł

06.2013 r. – przedłoŜenie wniosku o uruchomienie finansowania z rezerwy celowej budŜetu państwa
na pokrycie wkładu własnego do projektu w 2013 r.

07.2013 r. – złoŜenie wniosku o płatność pośrednią na kwotę 100.306,50 zł

08.2013 r. – rozliczenie zaliczki w kwocie 84.999,15 zł

23.09.2013 r. – podpisanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego umowy o udzielenie dotacji celowej
na współfinansowanie w 2013 r. wkładu własnego do projektu w kwocie 76.900 zł

10.2013 r. – złoŜenie wniosku o płatność końcową na kwotę 69.127,37 zł, wnioskowana kwota
refundacji: 58.758,26 zł; wniosek w trakcie weryfikacji
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12.2013 r. – osiągnięcie wartości docelowych następujących wskaźników rezultatu: „Liczba instytucji
korzystających z zakupionej aparatury naukowo-badawczej” oraz „Liczba projektów współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi”
12.2013 r. – rozliczenie wykorzystanej dotacji celowej MNiSW w kwocie 63.821,18 zł.
B. Realizowane projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):
I. „Wykorzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staŜe kluczem do sukcesu na rynku
pracy”:
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Cele projektu:
-

wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

-

rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych
dla studentów z zakresu matematyki i fizyki

-

współpraca uczelni z pracodawcami i organizowanie staŜy zawodowych

-

lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie
Akademickiego Biura Karier (ABK)

-

wyrównanie szans edukacyjnych studentów wywodzących się z róŜnych środowisk, zwłaszcza
z obszarów o ograniczonym dostępie do wiedzy i wykształcenia

-

popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych

-

umoŜliwienie studentom zdobywania wiedzy na poziomie akademickim w sposób bardziej efektywny

-

wzrost atrakcyjności oferty Wydziału oraz pozyskanie większej liczby kandydatów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.12.2013 r.
-

kwota dofinansowania otrzymana w 2013 r. – 180 000 zł

-

kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2013 r. rozliczona w ramach czterech wniosków
o płatność– 469.484,30 zł

-

liczba studentów WMP objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 488

II. „WdroŜenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez
zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji
kadry kierowniczej”
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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Cele projektu:
-

poprawa efektywności zarządzania zasobami i lepsza organizacja uczelni poprzez wdroŜenie 1 modelu
zarządzania jakością do końca 2014 r. i podniesienie kompetencji 52 osób z kadry kierowniczej

-

wdroŜenie 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.

-

Okres realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.12.2014 r.

-

kwota dofinansowania otrzymana w 2013 r. – 1.077.410,00 zł

-

kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2013 r. rozliczona w ramach czterech wniosków
o płatność– 1.065.979,00 zł

-

liczba uczestników objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 82.

III. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy”
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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

staŜy

zawodowych

w okresie od 01.10.2012 r. do 31.08.2015 r.
-

zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni oraz podwyŜszenie 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.

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.08.2015 r.
-

kwota dofinansowania otrzymana w 2013 r. – 671.000,00 zł

-

kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2013 r. rozliczona w ramach czterech wniosków o płatność
– 632.741,59 zł

-

liczba uczestników objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 88.
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C. Wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego złoŜone w odpowiedzi
na ogłaszane konkursy:

I. „Profesjonalni fizjoterapeuci szansą na zdrowsze społeczeństwo”
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
styczeń 2013 r. – pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, uzyskana liczba punktów: 73 – brak
dofinansowania z powodu braku środków finansowych w związku z wyczerpaniem alokacji na konkurs
luty 2013 r. – złoŜenie protestu od decyzji IOK, wystąpienie o ponowne sprawdzenie zgodności wniosku
z kryteriami wyboru projektów określonymi w Dokumentacji konkursowej
marzec 2013 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu,
czerwiec 2013 r. – ponowna ocena merytoryczna, uzyskana liczba punktów: 92 – brak dofinansowania
z powodu braku środków finansowych w związku z wyczerpaniem alokacji na konkurs.

II.„StaŜe zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”
listopad 2013 r. – złoŜenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 28.02.2015
wnioskowana kwota 1 345 706,30 zł – wniosek o dofinansowanie projektu w trakcie oceny

III.„ImPuls – aktywizacja zawodowa absolwentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”
grudzień 2013 r. – złoŜenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs
Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Lider projektu: Fundacja Widzialni
Partnerzy: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit
Mannheim
okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 30.06.2015
wnioskowana kwota 805 002,30 zł – wniosek o dofinansowanie projektu w trakcie oceny
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D. Perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach funduszy Unii Europejskiej (EFRR i EFS):

12.2013 r. – projekt pn. „Zintegrowane laboratorium badań środowiskowych i nowych materiałów”
na liście Projektów kluczowych w projekcie Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego planowanych
do realizacji ze środków RPO WSL 2014-2020 z poziomu regionalnego w obszarze Innowacyjność
i przedsiębiorczość. Powstałe laboratorium będzie nastawione na prowadzenie kompleksowych badań
w zakresie badań środowiskowych i badań nowych materiałów organicznych. Celem tych badań będzie
opracowanie nowych technologii, nowych produktów i wdroŜeń we współpracy z przedsiębiorcami, głównie
z województwa śląskiego.
Okres realizacji projektu: 01.2015 – 12.2017
Koszt całkowity: 25.000.000,00 zł
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI

12.1. SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU INFRASTRUKTURY
TELEINFORMATYCZNEJ

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
-

Przyłączenie i
przystosowanie do uŜytku nowej infrastruktury informatycznej w budynku
przy Dąbrowskiego 14

-

połączenie infrastruktury informatycznej we wszystkich budynkach AJD w jedną logiczną strukturę

-

Sprawna instalacja i konfiguracja serwerów i macierzy na potrzeby nowego systemu klasy ERP - Egeria

PODJĘTE DZIAŁANIA W ROKU 2013
-

utrzymanie ruchu w zakresie dostępu do sieci Internet dla pracowników AJD

-

rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej AJD

-

wirtualizacja serwerów obsługujących dział administracji AJD

-

wdroŜenie internetowego systemu zgłaszania problemów technicznych

-

wdroŜenie dostępu do sieci EDUROAM na terenie Uczelni.

12.2. INFORMATYCZNA OBSŁUGA DYDAKTYKI
Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki
Do zadań zespołu naleŜy przede wszystkim:
-

bieŜąca administracja systemami: USOS, USOSweb, UL2, APD2, ECTS, BIRT, CELCAT, CAS,
USOSAPI, SOD, DZIEKAN, PLAGIAT oraz pomoc uŜytkownikom w/w systemów, obsługa systemu
rekrutacji IRK, wydruk elektronicznych legitymacji studenckich ELS oraz doktoranckich ELD

-

administracja stroną internetową Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia USZJK.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zespół dokonał realizacji następujących zadań:
− aktualizacja wersji systemu USOS do najnowszej wersji 5.4.3,
− aktualizacja wersji systemu USOSwebdo 5.4.3 ,
− uruchomienie modułu Pensum dydaktyczne w USOS,
− uruchomienie nowego serwera na potrzeby rozwoju systemu USOS,
− uruchomienie systemu rejestracji Ŝetonowych UL2 na potrzeby rejestracji na przedmioty swobodnego
wyboru, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego,
− przygotowanie do uruchomienia modułu Płatności w USOSweb,
− przygotowanie do uruchomienia modułu ankiet ocen zajęć dydaktycznych w USOSweb,
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− przeprowadzenie eksportu studentów do systemu POL-on,
− szkolenia nowych planistów z systemu CELCAT na nowy rok akademicki 2013/14,
− cykliczna publikacja rozkładów zajęć CELCAT na stronie internetowej,
− bieŜąca administracja strony USZJK,
− przygotowanie, opracowanie zagadnień do szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
dziekanatów, instytutów oraz jednostek międzywydziałowych dotyczących systemu USOS,
− przygotowanie systemu ankiet do badania losów zawodowych absolwentów przez Biuro Praktyk i Karier.
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13. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Rok akademicki 2013 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 duŜa jest popularność naszego Uniwersytetu
i zapotrzebowanie społeczeństwa na „edukację przez całe Ŝycie”. Oferta zajęć w ramach UTW była i jest
bardzo zróŜnicowana. Słuchacze mają moŜliwość uczestnictwa w cotygodniowych wykładach z róŜnych
dziedzin Ŝycia 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 )

-

zespół plastyczny

-

pracowania komputerowa

-

zajęcia ruchowe; joga, basen, tenis stołowy, zajęcia w sali gimnastycznej i na siłowni

-

sekcja turystyczna

-

sekcja brydŜowa

-

sekcja astronomiczna

-

warsztaty prozdrowotne

-

sekcja fotograficzna

-

sekcja robótek ręcznych

W ramach tych sekcji słuchacze współtworzą program ich działania i sami go realizują,. PręŜnie 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. MoŜna tam zapoznać się
z programem UTW, aktualnymi wydarzeniami, zobaczyć zdjęcia, a takŜe poznać zainteresowania naszych
słuchaczy.
W roku 2013 słuchacze UTW reprezentowali nasz UTW w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Studentów
‘Trzeci wiek na start”, na której zajęli 7 miejsce i zdobyli 5 medali.
W

2013 roku w ramach Europejskiego Projektu „Aktywny Senior - Aktywna Seniora” słuchacze

uczestniczyli w zajęciach jogi, j. hiszpańskiego, tańców latynoamerykańskich i uczestniczyli w spotkaniach
z podróŜnikami.
Udział w innych projektach europejskich :
„Ocena narzędzi ewaluacyjnych seniorów celem poprawy jakości ich Ŝycia” (LLP Gruntvig)
„Pomiar kompetencji i zainteresowań zawodowych i

zapotrzebowania na doradztwo edukacyjne

i zawodowe wśród osób starszych” (dwustronny projekt pomiędzy HDBA w Mannheim i AJD).
W roku 2013 odbywały się takŜe bezpłatne zajęcia komputerowe dla słuchaczy w ramach programu
„Latarnik”- przeciw wykluczeniu technologicznemu seniorów.
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Studenci Filologii Polskiej przygotowali takŜe: Warsztaty emisji głosu i wykład poświęcony Halinie
Poświatowskiej. Od roku 2013doktoranci z Wydziału Filologiczno-Historycznego prowadzą dodatkowe
wykłady dla słuchaczy UTW z zakresu literaturoznawstwa i historii.
W roku 2013 po raz trzeci 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.
W roku 2013 ukazał się piąty 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 i Miasta. Rok akademicki 2013 był kolejnym rokiem współpracy z innymi
Uniwersytetami Trzeciego Wieku działającymi na terenie naszego miasta - UTW przy Politechnice
Częstochowskiej a takŜe Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Hospicjum
Częstochowskim „ Dar Serca”.
Ogromne znaczenia dla Ŝycia UTW mają okolicznościowe spotkania i imprezy przygotowywane. z okazji
Świąt BoŜego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych oraz liczne pikniki, bale (z okazji wiosny, andrzejkowy,
karnawałowy), wycieczki krajoznawcze itp.
WaŜną rolę w Ŝyciu UTW odgrywa współpraca z licznymi instytucjami kulturalnymi, z naszego miasta, które
poza gościnnością jakiej udzielają z okazji organizowanych wystaw, zapraszają równieŜ naszych słuchaczy
do uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym Częstochowy (zniŜki na bilety do teatru, kina, na koncerty, wystawy
itp.). Tradycją juŜ stały się wykłady w częstochowskim teatrze połączone z uczestnictwem słuchaczy
w spektaklu teatralnym ( tym roku 3 razy).
Kolejny 19 rok istnienia UTW zapisał się w historii Akademii dzięki Ŝyczliwości Władz Uczelni, Wydziału
Pedagogicznego, Matematyczno-Przyrodniczego. Wychowania Artystycznego (bezpłatne udostępnianie sal
w bud. ul. Waszyngtona 4/8, na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym, prowadzenie zajęć w Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu.
O randze naszego UTW i Ŝyczliwości dla nas świadczy obecność na wszystkich waŜnych 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 Ŝyciu UTW
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14. PROMOCJA UCZELNI
W okresie sprawozdawczym Biuro Promocji prowadziło działania promocyjne i informacyjne
wynikające z potrzeb Uczelni i jej otoczenia oraz czynności marketingowe dostosowane do odpowiednich
grup odbiorców.
NajwaŜniejszym zadaniem Biura było prowadzenie ciągłej kampanii rekrutacyjnej. Na jej potrzeby
stworzono

nową linię graficzną i merytoryczną na postawie której

opracowano materiały

rekrutacyjno-informacyjne: (plakat, broszura informacyjna określająca zasady rekrutacyjne, ulotka
rekrutacyjna, stendy i

banery). Materiały promocyjno-informacyjne

wdroŜono takŜe

do realizacji

za pośrednictwem: ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, spotów telewizyjnych ekranów LED-wych,
kampanii w środkach MPK. Prowadzono korespondencję informacyjną dotycząca oferty dydaktycznej
oraz elektroniczny mailing do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego.
Biuro opracowało politykę promocji w Internecie poprzez nawiązywanie współpracy z portalami
internetowymi – zarówno branŜowymi (edukacyjnymi, społecznościowymi oraz ogólnymi. Zorganizowano
„Dni Otwarte”, „Dyktando Częstochowskie”, „Konkurs na plakat AJD” oraz przeprowadzono szereg spotkań
z młodzieŜą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego,
myszkowskiego, lublinieckiego, zawierciańskiego, kłobuckiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego.
Prowadzono stały kolportaŜ materiałów informacyjnych o AJD – Informacja Miejska, Dom Pielgrzyma
„Jasna Góra” oraz

prezentowano Uczelnię i przygotowywano promocję

oferty dydaktycznej podczas

uroczystości miejskich. Uczelnia brała udział w tradycyjnych targach edukacyjnych oraz w Internetowych
Targach Edukacyjnych. Pracownicy

uczestniczyli w kilkudziesięciu imprezach mających za zadanie

promocję działalności naukowej, dydaktycznej i kulturalnej Uczelni. W ramach swojej działalności
utrzymywano stałą współpracę z mediami

za pośrednictwem, których zrealizowano szereg audycji

radiowych i telewizyjnych oraz wydano dziesiątki artykułów prasowych poświęconych działalności Akademii
im. Jana Długosza (w tym promocja rekrutacji). Pracownicy Biura Promocji prowadzili serwis fotograficzny
oraz informacyjny Uczelni. Na stronach internetowych zamieszczono kilkaset komunikatów poświęconych
działalności AJD stanowiących
wizerunkową oraz

główne źródło informacji i promocji Uczelni. Realizowano kampanie

wymianę informacji o AJD

na internetowych portalach społecznościowych typu:

focebook. Biuro Promocji wydało 3 numery biuletynu „Res Academicae” Zrealizowano aktualizację i druk
folderu ogólnouczelnianego w języku polskim i angielskim. Opracowywano ankiety umoŜliwiające
przygotowanie rankingów uczelni wyŜszych do wydawnictw ogólnopolskich.Zorganizowano i czuwano nad
uczelnianymi uroczystościami

w tym: Święto Uczelni, Inauguracja Roku Akademickiego,

licznymi

wykładami i konferencjami naukowymi. Współorganizowano Ogólnopolski Dzień Kariery w ramach
ogólnopolskiego „Tygodnia Kariery”. Pracownicy Biura współtworzyli projekty zewnętrzne mające na celu
propagowanie szkolnictwa wyŜszego tj : „Akademia w Bibliotece” i „Akademicka Częstochowa”. Biuro
poprzez wszystkie realizowane działania dbało o pozytywny wizerunek Akademii w otoczeniu wewnętrznym
i zewnętrznym Uczelni.
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15.WAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI

15.1 OSIĄGNIĘCIA UCZELNI W ROKU 2013
W roku 2013 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę instytucjonalną na Wydziale
Filologiczno-Historycznym i wydała ocenę pozytywną.

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym zostały uruchomione:

-

studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo europejskie – Uchwała Senatu z dnia 27 marca 2013 r.

-

studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe – Decyzja MNiSW z dnia 28 czerwca 2013r.

Na Wydziale Nauk Społecznych zostały uruchomione:

-

studia I stopnia na kierunku analityka i kreatywność społeczna – Decyzja MNiSW z dnia 15 lipca
2013r.

-

studia II stopnia na kierunku filozofia –Decyzja MNiSW z dnia 24 lipca 2013r.

-

studia II stopnia na kierunku administracja – Decyzja MNiSW z dnia 30 lipca 2013r.

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym został uruchomiony:

-

studia II stopnia na kierunku inŜynieria bezpieczeństwa – Decyzja MNiSW z dnia 25 lipca 2013r.

-

studia III stopnia w obszarze nauk ścisłych – chemia, fizyka – Zarządzenie Rektora

z dnia

27 czerwca 2013r.

Wydział Pedagogiczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia:
-

studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia –Decyzja MNiSW z dnia 12 grudnia 2013r.

Została zawarta Umowa Współpracy na Rzecz Rozwoju pomiędzy AJD w Częstochowie a HdBA
w Mannheim 30 grudnia 2013 r.
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Projekt „ Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management –
Przypadkiem” ( CM+) w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju. Podwójny

Zarządzanie

dyplom

licencjacki

WyŜszej Szkoły Federalnej Agencji Pracy i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

15.2 OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW AJD W ROKU 2013

Szczególne osiągnięcia Artystyczne
- Chór Kameralny Instytutu Muzyki AJD w Częstochowie pod dyr. Przemysława Jeziorowskiego - srebrny
dyplom dla chóru na VIII Festiwalu Muzyki Chóralnej „MaterMisericordiae” (8 czerwca 2013)

- Korneliusz Wiatr - Medal za twórczy wkład we współpracę międzynarodową - Starosta Oleski

- Ewa Jabłczyńska - stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW- kontynuacja
Nagrody studentów:
1. Artur Wawrzkiewicz – I nagroda w XIV Festiwalu Sztuki Wysokiej, Galeria Stalowe Anioły, Bytom
2. Justyna Pośpiech, II miejsce –VI Świętokrzyski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej- Wojewódzki
Dom Kultury im. J. Piłsudskiego,
3. II Warsztaty Działań Kreatywnych artystycznych szkół wyŜszych, 9-16.06.2013, Centrum Kultury
i Sztuki ,,Dwór Kossaków”, Górki Wielkie. W warsztatach uczestniczyły:
-

wyróŜnienie specjalne za obraz - Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Łodzi - Marta Sobalska,

-

wyróŜnienie - Anna Wojciechowska w kategorii – grafika warsztatowa,

-

wyróŜnienie – Paweł Kabziński – grafika warsztatowa,

-

wyróŜnienie – Paweł Kabziński – malarstwo

15.3 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW AJD W ROKU 2013

Do największych osiągnięć sportowych będących udziałem pracowników Studium prowadzących
reprezentacje Uczelni w 2013 roku naleŜy zaliczyć wywalczenie 2 medali Akademickich Mistrzostw Europy
(1 druŜynowy i 1 indywidualny), ponad 20 medali Akademickich Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski AZS.
Największe sukcesy odniosły tenisistki stołowe dr Wiesława Pięty, piłkarki mgr Waldemara Mroczka,
lekkoatleci mgr GraŜyny Papaj, piłkarze mgr Krzysztofa Kościańskiego oraz cięŜarowcy prof. Wiesława
Pilisa. Kolejny raz nasi studenci byli bezkonkurencyjni w rywalizacji środowiskowej wygrywając
w większości zawodów organizowanych w ramach Ligi Międzyuczelnianej i Akademickich Mistrzostw
Częstochowy.
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