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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 

─ specjalność: filologia angielska 

─ specjalność: filologia germańska 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

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 angielska 

─ 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 

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia pierwszego stopnia 
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Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego i drugiego stopnia 

Matematyka studia pierwszego stopnia 

Ochrona środowiska studia pierwszego i drugiego stopnia 

Studia doktoranckie: studia trzeciego stopnia 

Chemia, fizyka   

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 

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 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

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 
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Grafika studia pierwszego i drugiego stopnia 

Malarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

2.2  AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

 

W roku 2014 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę instytucjonalną na Wydziale Sztuki 

i wydała ocenę pozytywną.  

Ponadto Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację na Wydziale Nauk Społecznych i na 

Wydziale Pedagogicznym celem dokonania oceny programowej na kierunkach: 

 filozofia - studia pierwszego stopnia, 

 pedagogia - studia pierwszego i drugiego stopnia.  

 

2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do prowadzenia: 

 studiów pierwszego stopnia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały – 

Decyzja MNiSW z dnia 17 lipca 2014r.  

 

Kierunki studiów podyplomowych prowadzone w roku akademickim 2013/2014 

1. Administracja publiczna 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

4. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu 

5. Logopedia (logopeda oświatowy) 

6. Matematyka 

7. Oligofrenopedagogika 

8. Przygotowanie pedagogiczne 

9. Socjoterapia z elementami profilaktyki społecznej 

10. Technika w nauczaniu 

11. Terapia pedagogiczna 

12. Terapia pedagogiczna z arteterapią  

13. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością  złożoną 

14. Wychowanie przedszkolne z terapią 

15. Zarządzanie placówką oświatową 
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Oferta studiów podyplomowych – około 55 form, w tym nowoutworzone w 2014 roku: 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogicznym 

 Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym 

 Prozdrowotna profilaktyka jogą 

 Fotografia 

 Wiedza o społeczeństwie 

 Turystyka i promocja regionu 

 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną 

 Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. 

 Edukacja dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami 

 Retoryka słowa i obrazu 

 Realizacja obrazu filmowego 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością  złożoną 

 Edukacja  w sztukach plastycznych 

 Zamówienia publiczne w teorii i praktyce 

 Psychologia w biznesie 

 Praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem uczniów 

szczególnie uzdolnionych 

2.4 LICZBA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA 

 

Informacje zawarte w Tabeli 1 i 2 uwzględniają liczbę studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

według stanu na 30 listopada 2013r. (łącznie z cudzoziemcami) 

Tabela 1.Studenci 

Forma studiów 

Wydziały 
30.11. 

2014 

30.11. 

2013 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno

-Przyrodniczy 

Nauk 

Społecznych 

Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 1 105 581 705 1 674 346 4411 4944 

Studia 

niestacjonarne 

     69 116 298 495 0 978 1011 

Ogółem 1 174 697 1003 2169 346 5389 5955 
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Tabela 2. 

Doktoranci 

 

Forma studiów 

Wydziały 
30.11. 

2014 

30.11. 

2013 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno-

Przyrodniczy 

Studia stacjonarne 137 40 177 154 

Studia 

niestacjonarne 

     0 0 0 0 

Ogółem 137 40 177 154 

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 713 – 2012      479 – 2013      454 - 2014  

       

2.5 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 

 

Tabela 2. 

Ogółem w latach 1973 – 2014 mury Uczelni opuściło 55 879 absolwentów. 

 

2.6 ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 

 

W roku akademickim  2013/14 zrealizowano ogółem: 149 556 godzin, w tym:  

− pracownicy (w pełnym bądź niepełnym zatrudnieniu - etat): 100 939 godzin 

− w ramach godzin ponadwymiarowych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):  

36 664 godzin 

− w ramach umowy o dzieło (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych): 11 953 godzin 

Forma studiów 

Wydziały 

13/14 12/13 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno

-Przyrodniczy 

Nauk 

Społecznych 

Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 273 235 152 779 85 1524 1476 

Studia niestacjonarne 
20 40 56 268 0 384   564 

Ogółem 293 275 208 1047 85 1908  2 040 
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Planowana liczba godzin dydaktycznych w ramach umów cywilno – prawnych oraz godzin 

ponadwymiarowych  

    Plan 2013/2014   Plan 2014/2015 

godz. ponadwymiarowe   38302    31102 

umowy cywilno- prawne  13593    11288 

2.7 WYNIKI REKRUTACJI 

 

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 w porównaniu z rokiem 2013/2014 

Tabela 3. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów 2013/2014 na Wydziałach kształtowała się 

następująco: 

 Forma studiów ROK 2013/2014 ROK 2014/2015 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Studia stacjonarne 3020 2230 2463 1852 

Studia niestacjonarne 528 442 

 

466 396 

Ogółem 3548 2672 2929 2248 
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Tabela 4. 

Forma studiów 

Wydziały 
Razem 

2012/2013 

 

Razem       

2013/2014 Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno

-Przyrodniczy 

Nauk 

Społecznych 

Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 

Kandydaci 722 285 426 861 169 2463 3020 

Przyjęci  - I
0 363 152 189 398 253 1197 1378 

               - II
0 138 38 100 275 49 600 787 

                - III° 
35 20 - - - 55 65 

Studia niestacjonarne 

Kandydaci 42 31 135 258 - 466 528 

Przyjęci  - I
0 39 25 54 95 - 213 211 

               - II
0 - - 64 119 - 183 231 

                - III° 
- - - - - - - 

Ogółem 

Kandydaci 764 316 561 1119 169 2929 3548 

Przyjęci  - I
0 402 177 243 493 95 1410 1589 

               - II
0 138 38 164 394 49 783 1018 

              - III° 
35 20 - - - 55 65 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

2.8  FUNKCJONOWANIE UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

W roku akademickim 2013/2014 kontynuowano prace nad usprawnieniem funkcjonowania 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) z wykorzystaniem wskazówek i 

sugestii Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wizytującego Wydział Filologiczno-Historyczny w 

ramach akredytacji instytucjonalnej.  

Wprowadzono i realizowano plan działań na rok 2013/2014, określający zakres 

najistotniejszych prac w ramach USZJK. Dokonano zmian w strukturze USZJK w celu zapewnienia 

lepszej skuteczności działań zespołów, sprawniejszego przepływu informacji oraz wprowadzania 

rozwiązań ujednoliconych w skali Uczelni. Zmiany zostały uchwalone przez Senat  Akademii oraz 

wprowadzone w formie zarządzeń Rektora.  

Wdrożono działania naprawcze w zakresie programów kształcenia na kierunkach 

prowadzonych w jednostkach Akademii na podstawie wskazań audytu dydaktycznego 

przeprowadzonego we wrześniu 2013 roku.  

Opracowano i wprowadzono nową formułę badań ankietowych, mających na celu określenie 

efektywności i pomiar skuteczności wprowadzanych procedur zgodnie z zarządzeniem w sprawie ankiet 

i sprawozdań USZJK oraz zasad ich opracowywania, przeprowadzania, a także publikowania wyników. 

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych od semestru zimowego 2013/2014 jest przeprowadzana w systemie 

USOSweb. Ankiety są dostępne dla wszystkich studentów i doktorantów, a w przypadku słuchaczy 

studiów podyplomowych dla cykli od roku 2013/2014. Ankiety są analizowane przez Wydziałowe 

Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu Rektora. 

Wyniki badań ankietowych semestru zimowego 2013/2014 zostały przeanalizowane, ankiety ujawnione 

pracownikom, a analizy umieszczone na stronach jednostek Akademii. Na stronach Uczelni podano 

także dane statystyczne dotyczące badań. W zarządzeniu Rektora określono ponadto procedury, które 

należy wdrożyć w celu wykorzystania wyników badań ankietowych (wyróżnienie najlepszych 

pracowników oraz działania naprawcze w sytuacjach słabych ocen zajęć).  

Od semestru letniego 2013/2014 wprowadzono również do systemu USOSweb ankietę oceny pracy 

dziekanatu. Podobnie jak w przypadku ankiet zajęć dydaktycznych opracowano procedurę analizowania 

wyników badań ankietowych i ich publikowania.  

Opracowano wspólne dla całej Uczelni wzory sprawozdań z realizacji efektów kształcenia w 

celu uzyskania systemowej procedury oceny stopnia realizacji efektów kształcenia. Sprawozdania 

składają wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz kierownicy katedr/zakładów. 

Wprowadzono instrukcję dotyczącą przechowywania dokumentów weryfikacji efektów kształcenia.  
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Opracowano wzory sprawozdań zespołów USZJK. Opracowano systemową procedurę 

przeglądów i oceny programów kształcenia w formie ankiety samooceny jednostki, która będzie 

przeprowadzana co dwa lata z wykorzystaniem wzoru ankiety samooceny, wprowadzonego 

zarządzeniem Rektora.  

Prowadzono działania mające na celu usprawnienie systemu informacyjnego dotyczącego 

gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości 

kształcenia, przede wszystkim w celu systemowej komunikacji z interesariuszami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi, w tym kwestii informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań projakościowych.  

Działają zakładki uczelniana i wydziałowe, służące przepływowi informacji. Większość kart 

przedmiotów została umieszczona przez koordynatorów w systemie USOSweb.  

Jednostki Uczelni zintensyfikowały współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. tworząc 

rady ekspertów zewnętrznych, w skład których wchodzą przedstawiciele pracodawców.  

Przeprowadzono I Ogólnouczelniane Warsztaty dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia. 

Prezentacja z tematyką Warsztatów jest umieszczona na stronie Uczelni w zakładce USZJK. 

Sprawozdania zostały poddane analizie. Wnioski z analizy zostaną wykorzystane w działaniach USZJK 

w roku następnym.  

Opracowano plan działań na rok 2014/2015, uwzględniający zaplanowane wizytacje Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej. 
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3. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE 

 

 

3.1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO- BYTOWA 

1) Systemem stypendialnym objętych jest  1 486 studentów: 

- stypendia socjalne       – 1 212 studentów 

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych   –      84   studentów 

- stypendia rektora dla najlepszych studentów    –    346   studentów 

- zapomogi        –    122   studentów 

2) Systemem stypendialnym objętych jest  61 doktorantów: 

- stypendia socjalne       –   30 doktorantów 

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych   –  7 doktorantów 

- stypendia dla najlepszych doktorantów                –    31 doktorantów 

- zapomogi        –   15 doktorantów 

Domu Studenckim „Skrzat” zakwaterowanych jest 338 studentów i 10  doktorantów 

3) Stypendia doktoranckie 

- Wydział Filologiczno-Historyczny     – 18 doktorantów 

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy       –22 doktorantów 

4) Stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

doktorantom 

- Wydział Filologiczno-Historyczny      –  28 doktorantów 

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy      – 7 doktorantów 

Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie lub / i  stypendium 

projakościowe - 57 

3.2 PRAKTYKI PROGRAMOWE STUDENTÓW 

Rodzaje i formy praktyk studenckich 

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów w roku 2014 równolegle ze studiami realizowane były 

praktyki studenckie. Rodzaje i formy praktyk były ściśle skorelowane z treściami i specyfiką 

poszczególnych kierunków studiów. 

Rodzaje praktyk realizowanych przez studentów AJD:  

 psychologiczno-pedagogiczne, 

 przedmiotowe (związane z nauczaniem przedmiotów kierunkowych), 

 zawodowe (dla kierunków niepedagogicznych) 
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Praktyki studenckie organizowane były w formie: 

 praktyk śródrocznych, 

 praktyk ciągłych . 

Duża różnorodność form praktyk oraz mnogość studentów odbywających praktyki wymagała bogatej 

bazy placówek oświatowo-wychowawczych i instytucji pozaoświatowych, prawidłowej organizacji 

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

 Praktyki śródroczne 

Praktyki te organizowane były w ramach metodyki przedmiotu kierunkowego, dydaktyki lub w ramach 

oddzielnego przedmiotu występującego w planach studiów pod nazwą „praktyka śródroczna”. W celu zapewnienia 

pełnej realizacji programu praktyk  pedagogicznych śródrocznych,  doboru  placówek  w  których  organizowane 

były te praktyki, dokonywali Dyrektorzy Instytutów (kierownicy zakładów), odpowiedzialni za realizację 

przedmiotu metodyka (dydaktyka). Przy doborze placówek uwzględniano odpowiednią obsadę kadrową, należytą 

bazę materialną, wyniki nauczania i wychowania oraz atmosferę panującą w placówce. Studenci odbywali 

praktyki w grupach od 10-15 studentów. 

 

Tabela 5. Praktyki pedagogiczne śródroczne odbyte w  roku 2014 

 

 

Okres 

praktyk 

Liczba grup stud. 

odbywających praktyki 

Liczba nauczycieli -

opiekunów praktyk 

(liczba umów o dzieło) 

Liczba placówek 

(liczba umów 

organizacyjnych) 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjon. 

Studia 

stacjonarn. 

Studia 

niestacjon. 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjon. 

01.10.2014-

28.01.2015 

22 0 25 0 11 0 

18.02.2014-

12.06.2014 

37 0 48 0 16 0 

Razem: 59 0 73 0 27 0 

 

Praktyki ciągłe   

Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego stażu zawodowego studentów. 

Studenci studiów stacjonarnych odbywali praktyki ciągłe w terminach ustalonych przez Władze 

Uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki w terminach indywidualnych w ciągu 

całego roku akademickiego. 

Praktyki ciągłe odbywało: 

‒ 3069 studentów studiów stacjonarnych w 1702 placówkach oświatowych i 976 placówkach 

pozaoświatowych, 
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‒ 646 studentów studiów niestacjonarnych w  534 placówkach oświatowych i 12 placówkach 

pozaoświatowych, 

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

 

Wymiar 

Praktyki 

1 tyg. 2tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Razem 

Liczba studentów 

studia stacjonarne 

995 1160 195 719 0 0 3069 

Liczba  studentów 

studia niestacjonarn. 

264 252 72 56 0 2 646 

 

Ze względu na znaczną różnorodność placówek praktyk, dużą liczbę studentów odbywających praktyki 

oraz ograniczoną bazę dla praktyk na terenie Częstochowy, część studentów studiów stacjonarnych 

odbywała praktyki ciągłe poza Częstochową (w miejscu stałego zamieszkania). Ogólna liczba miejsc 

praktyk dla studentów studiów stacjonarnych wyniosła 2113 . Studenci studiów niestacjonarnych 

odbywali praktyki ciągłe w miejscu stałego zamieszkania  w 336 placówkach  

Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało: 

 170 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych 

 42 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych. 

 

Tabela 7. Organizacja praktyk ciągłych w roku 2014 

Praktyki ciągłe Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba studentów odbywających praktyki  3069 646 

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych 

umów organizacyjnych 

2113 336 

Liczba umów o dzieło z opiekunami praktyk - - 

Liczba nauczycieli akademickich –opiekunów 

dydaktycznych praktyk 

170 42 

 

 

3.3ORGANIZACJA STAŻY I KARIER 
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ORGANIZACJA KARIER 

Biuro Karier jest jednostką uczelni, której głównym celem jest pomoc studentom i absolwentom w 

aktywnym wejściu na rynek pracy, rozwoju zawodowym oraz zaplanowaniu ścieki kariery. Oferta Biura 

Karier jest skierowana do studentów, absolwentów i pracodawców. 

Działalność Biura Karier w roku akademickim 2013/2014 skupiała się wokół następujących obszarów: 

1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów 

Zgodnie z obowiązującą od 1 października 2011 roku Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia 

ma obowiązek monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków 

studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.  

W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono jedno badanie dotyczące monitorowania kariery 

zawodowej absolwentów z rocznika 2011 (badanie po 3 latach od ukończenia studiów). 

Biuro Karier pozyskiwało zgody absolwentów na badanie poprzez wypełnienie formularza 

wprowadzonego odpowiednim zarządzeniem Rektora. 

2. Szkolenia 

W roku akademickim 2013/2014  było uruchomionych 30 szkoleń, które miały na celu nie tylko 

podnieść kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów ale również umożliwić im łatwe poruszanie 

się po rynku pracy. Każde szkolenie kończyło się uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w w/w 

szkoleniu. Biuro Karier na bieżąco podawało studentom informacje na temat szkoleń, konkursów, 

projektów, warsztatów organizowanych przez inne ośrodki. 

3. Doradztwo zawodowe i psychologiczne 

Do dyspozycji studentów i absolwentów był dostępny doradca zawodowy – pracownik Zakładu 

Doradztwa Zawodowego mgr Wioletta Duda. Do dyspozycji studentów był również uruchomiony dyżur 

psychologa. Pomoc psychologiczną dla studentów świadczyła dr Elżbieta Kornacka-Skwara – 

pracownik Zespołu Badawczego Psychologii Stosowanej Wydziału Nauk Społecznych. 

4. Pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży 

Biuro na bieżąco podawało do wiadomości studentów i absolwentów aktualne oferty pracy, praktyk i 

staży. W roku akademickim 2013/2014 dysponowaliśmy około 350 ofertami. 

Studenci i absolwenci mieli możliwość wypełnić w Biurze Karier kwestionariusz ze swoimi danymi, 

kwalifikacjami zawodowymi i zainteresowaniami, dzięki której otrzymują wiadomości o ofertach pracy. 

Student w Biurze Karier otrzyma pomoc jak napisać atrakcyjne CV, list motywacyjny, jak przygotować 

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

5. Rozwijanie przedsiębiorczości 

Od kwietnia 2013 r. w Uczelni funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Celem jego 

działa jest umożliwienia studentom i absolwentom wypróbowania i prowadzenia własnego biznesu pod 

opieką inkubatora. W roku akademickim 2013/2014 inkubator czynnie pozyskiwał beneficjentów, 

którzy byli zainteresowani prowadzeniem firmy pod opieką inkubatora, przeprowadził otwartą 
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prezentację dla studentów/absolwentów pt. „Bezpieczny start dla twojego biznesu”,  uczestniczył w 

organizowanych przez Biuro Karier oraz Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w Targach Pracy, 

uruchomił stronę internetową lokalnego oddziału – www.twojstartup.czest.pl, promował swoją 

działalność poprzez kolportaż ulotek oraz zamieszczenie banneru reklamowego na ulicy Warszawskiej. 

6. Współpraca 

Biuro Karier współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Powiatowymi Urzędami 

Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy w Częstochowie, agencjami pośrednictwa pracy, firmami 

oferującymi pracę stałą, tymczasową oraz praktyki i staże, magazynem SEMESTR, serwisem Kariera w 

Finansach oraz pracuj.pl, portalem „Pracuj z pasją”, fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój 

StartUp”. 

7. Oferta Biura Karier dla pracodawców 

Biuro Karier bezpłatnie zamieszczało w bazie oferty pracy, praktyk, staży, rozpowszechniło informacje 

o zasadach i planach rekrutacyjnych firm, oferowało pomoc w znalezieniu pracowników, stażystów i 

praktykantów spośród naszych studentów i absolwentów. W celu przybliżenia rynku pracy były 

organizowane prezentację firm w charakterze pracodawcy. 

8. Badanie rynku pracy 

W roku akademickim 2013/2014 Biuro Karier przeprowadziło badanie rynku pracy pod tytułem 

„KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA UCZELNI WYŻSZEJ W OCENIE 

PRACODAWCY”. Respondentami były firmy, w których studenci odbywali praktyki studenckie na 

przełomie czerwiec-wrzesień 2014 r. 

9. Organizacja staży  

W roku akademickim 2013/2014 wystąpiliśmy z 8 wnioskami o organizację staży. Urzędy pracy 

pozytywnie rozpatrzyły 5 wniosków. Umowy zostały zawarte z 4 stażystami. Jeden stażysta 

zrezygnował przed rozpoczęciem stażu. 

 

Tabela 8. 

 

Urząd Pracy Czas trwania stażu Liczba stażystów 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie 
3 miesiące 1 

6 miesięcy 2 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach 6 miesięcy 1 

 

10. Inna działalność: 

− organizacja „V Dnia Kariery” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  celem 

przybliżenia studentom rynku pracy, instytucji i przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie. 

− organizacja wiosennej edycji Targów Pracy 2014 

− realizacja programu „Start z Wojewodą” dla absolwentów rocznika 2014 

− patronat merytoryczny programu stażowego „Kariera na Start” 

− propagowanie wysokiej jakości praktyk i staży. Kampania Polskiego Stowarzyszenia 

Zarządzania Kadrami 

http://www.twojstartup.czest.pl/


 

 

21 

− monitorowanie ofert pracy w Internecie 

− prowadzenie strony internetowej Biura Karier oraz profilu na portalu społecznościowym 

− udział w II Kongresie Akademickich Biur Karier 

− udział w szkoleniu metodycznym „Wprowadzenie do samozatrudnienia” 

 

3.4  DZIAŁALNOŚĆ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU 2014 

 

3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW W ROKU 2014 

 

 Organa samorządu doktorantów w roku akademickim 2014/2015 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;  

  poddanie korekcie regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz regulaminu 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych, a także opracowanie nowych wniosków 

stypendialnych; 

 praca nad zmianami w regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu pomocy 

materialnej; 

 popieranie inicjatyw naukowych doktorantów – organizacja IV Międzynarodowego Forum 

Doktorantów, które odbyło się 3-4 marca 2015 roku; w konferencji wzięło udział 65 

prelegentów z 15 jednostek naukowych w tym 3 uczestników reprezentujących zagraniczne 

ośrodki naukowe; 

 wydanie publikacji będącej pokłosiem z III Międzynarodowego Forum Doktorantów z roku 

2014; 

 praca nad organizacją XIII Międzyuczelnianej Konferencji Język – Teatr – Literatura; 

 udział w pracach dotyczących obchodów Roku Długoszowskiego; 

 popieranie inicjatyw artystycznych doktorantów – wspieranie działalności koła literackiego 

Anafora działającego przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie, które zrzesza młodych twórców i sumiennie wydaje publikacje;  

 informowanie doktorantów o możliwościach pozyskiwania pieniędzy na badania naukowe 

ze źródeł pozauczelnianych; 

 organizacja Balu Humanisty; 

 współpraca z innymi organami samorządu doktorantów oraz Uczelnianą Radą Samorządu 

Studenckiego; 
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 informowanie doktorantów o działalności organów samorządu oraz Władz Wydziałów i 

Akademii; 

 kontynuowanie działań rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014, które mają na celu 

uzyskanie zniżek dla doktorantów na przejazd komunikacją miejską; 

 

Zadaniem Samorządu Doktorantów było podejmowanie działań istotnych zarówno dla 

powiększającego się środowiska doktorantów jak i dla Uczelni. Realizacja tych działań zależy w dużym 

stopniu od wsparcia Władz Uczelni. W trakcie roku akademickiego 2014/2015 Władze Rektorskie, 

Władze Dziekańskie Wydziału Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Przyrodniczego oraz 

Dyrekcje poszczególnych Instytutów finansowo wsparły doktorantów w zakresie: przyznania 

stypendiów doktoranckich, dofinansowania IV Międzynarodowego Forum Doktorantów i 

sfinansowania publikacji będącej jej pokłosiem.  

W sprawach dotyczących społeczności doktorantów podkreślić należy cenną współpracę z 

Kierownikami Studiów Doktoranckich  dr hab. prof. AJD Arturem Żywiołkiem, dr hab. prof. AJD 

Barbarą Morzyk-Ociepą oraz prof. dr hab. Tadeuszem Srogoszem, a także Kierowniczką Dziekanatu 

Wydziału Filologiczno-Historycznego mgr Iwoną Sterczewską, pracownicą Dziekanatu Panią Iwoną 

Jatą-Frączyk i Kierowniczką Działu Spraw Studenckich mgr Beatą Bujak-Skowrońską. 

     

3.6 DZIAŁALNOŚĆ STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

 

W roku 2014 w SWFiS zatrudnionych było 11 pracowników, w tym 10 na stanowiskach dydaktycznych. 

Prowadzili oni zajęcia dla ok. 870 studentów, głównie pierwszych i drugich lat uczestniczących w obligatoryjnych 

zajęciach z wychowania fizycznego, w ramach których realizowano różnorodne 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 i II 
o 

studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych 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, piłka nożna halowa, futsal, unihokej, tenis stołowy, step, ABT, callanetics, TBC, 

ćwiczenia siłowe, tenis, grupy ogólnego usprawnienia, grupy dla osób ze zwolnieniami lekarskimi, bilard. 

Studenci wszystkich lat i kierunków posiadający odpowiednie predyspozycje do sportu kwalifikowanego mogli 

również wybrać grupy sportowe w wyżej wymienionych dyscyplinach oraz dodatkowo narciarstwo. Bazą do 

prowadzenia zajęć były obiekty własne w Akademickim Centrum Sportowym (hala sportowa 48 x 30, sala do 

tenisa stołowego 12 x 24, sala do ćwiczeń 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 ww. roku za niewielkie środki wydzielone z budżetu przypadające na jednostki 

międzywydziałowe SWFiS skromnie doposażyło bazę sprzętową.  

SWFiS w roku 2014 realizowało swoją działalność sportowo-organizacyjną zgodnie z przygotowanym 

Kalendarzem Imprez Sportowych uwzględniając działania dydaktyczno-szkoleniowe oraz terminarz 

zawodów i rozgrywek klubów współpracujących z Uczelnią. W roku 2014 SWFiS zorganizowało  

i uczestniczyło w 28 zawodach i imprezach sportowych, z których 2 miały zasięg międzynarodowy, 5 

ogólnopolski, 6 regionalny, 5 środowiskowy i 10 uczelniany. Koordynowaliśmy organizację ponad 30 

imprez i zawodów sportowych na obiektach Akademickiego Centrum Sportowego AJD odbywających 
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się w ramach współpracy z klubami i środowiskiem takich jak rozgrywki ligowe, turnieje szkolne oraz 

klubowe z terenu miasta i okolic. Czynnie włączyliśmy się w organizację i rozegranie meczu 

charytatywnego „Senat RP kontra Senaty uczelni wyższych”. Braliśmy udział w organizowaniu  

i prowadzeniu zajęć sportowo-organizacyjnych dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Do największych 

osiągnięć sportowych będących udziałem pracowników SWFiS prowadzących reprezentacje Uczelni w 

roku 2014 należy zaliczyć zdobyte medale i wywalczone wysokie miejsca  

w Akademickich Mistrzostwach Świata, Europejskich Igrzyskach Studentów, Akademickich 

Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski AZS.  Największe sukcesy odnieśli sztangiści prof. 

Wiesława Pilisa, tenisistki stołowe dr Wiesława Pięty i piłkarki mgr Waldemara Mroczka. Kolejny raz 

nasi studenci byli bezkonkurencyjni w sportowej rywalizacji środowiskowej wygrywając większość 

zawodów organizowanych w ramach lig międzyuczelnianych i Akademickich Mistrzostw Częstochowy. 

Informacje o działalności, wynikach sportowych i imprezach organizowanych przez SWFiS ukazywały 

się na bieżąco na stronach internetowych Studium, ACS i stronie Uczelni w liczbie ponad 100. Dbając o 

stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju sportowego studentów SWFiS rozstrzygało kwestie 

związane z możliwością zakwaterowania wyróżniających się zawodników – studentów w części 

hotelowej ACS oraz koordynowało działania dotyczące współpracy Uczelni z klubami sportowymi 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. 

Z obiektów sportowych cały rok korzystali: Instytut Kultury Fizycznej, KU AZS, KŚ AZS, kluby sportowe 

współpracujące z Uczelnią, Uniwersytet Trzeciego Wieku, pracownicy naszej Uczelni i okazjonalnie inne 

studenckie grupy zorganizowane. Pracownicy Studium uczestniczyli w konferencjach  

i kursach szkoleniowych podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż 

wielu pracowników było zaangażowanych w działalność społeczno-organizacyjną na rzecz uczelni i środowiska 

akademickiego (Senat, Komisje uczelniane, organizacje sportowe, Zarząd Główny AZS, Komisje ZG AZS). 

Wszystkie istotne dla funkcjonowania Studium kwestie były omawiane, konsultowane i opiniowane przez 

kierownictwo, Radę Studium i przedstawiane na zebraniach ogólnych pracowników jednostki. 

 

3.7 DZIAŁALNOŚĆ STUDIUM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 

 

Sprawozdanie z działalności Studium Nauki Języków Obcych za rok 2014: 

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: 2017( bez I  lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk 

Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają lektoraty 

od 02.03. 2015 r. ); 

- studia niestacjonarne: 424 ( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk 

Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają lektoraty 

od 18 lutego 2014 r); 

  Łącznie:  2441 
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4. Liczba prowadzonych lektoratów: 3 

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

  W roku 2014 w Studium Nauki Języków Obcych zatrudnionych było 15 etatowych 

pracowników dydaktycznych (2 osoby na pół etatu) oraz 4 na zasadach umowy o dzieło.  Sekretariat 

Studium i Biblioteka dla pracowników dydaktycznych SNJO są obsługiwane 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 (2441 studentów ogółem). W Studium Nauki Języków Obcych 

prowadzone były kursy języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych AJD 

w  trzech grupach.  Kontynuowany był również lektorat języka angielskiego dla studentów I r. III 

stopnia kierunek: Chemia i Fizyka (studia stacjonarne). Prowadzimy także zajęcia indywidualne ze 

studentami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz w ramach IOS.  SNJO jest 

wewnętrznym, akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym międzynarodowego egzaminu TOIEC przy 

ETS Globar, z siedzibą w Warszawie. W grudniu 2014 roku, po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego,  

większość lektorów i wykładowców uzyskała przedłużenie  licencji egzaminatora międzynarodowego 

egzaminu TOEIC. Nasi studenci  są przygotowani do tego egzaminu nie tylko podczas zajęć ,ale 

również podczas dodatkowych bezpłatnych spotkań. Ponadto  dwa razy w roku  organizowane są  

spotkania       z przedstawicielami ETS Global . Ostatnie spotkanie w grudniu 2014 roku prowadziła  

Marta Hermaniuk. 

W roku 2014 egzamin TOEIC  zdało 37 naszych  studentów. 

Studium Nauki Języków Obcych jest członkiem SERMO – Stowarzyszenia  Akademickich 

Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Aktywnie uczestniczymy w działalności tej organizacji i 

wymieniamy doświadczenia z nauczycielami akademickimi innych uczelni. 

Jesteśmy jednostką aktywnie współpracującą z wiodącymi wydawnictwami: Pearson, 

Macmillan, Oxford University  Press, Express Publishing, Wydawnictwo Lektor Klett, Hueber Weileg i  

Nowa Era. Dzięki wieloletniej  współpracy otrzymujemy od nich bezpłatne podręczniki i inne materiały 

dydaktyczne dla lektorów; jesteśmy regularnie zapraszani  na konferencje i warsztaty szkoleniowe.  

W 2014 roku wykładowcy i lektorzy brali udział w wielu  innych szkoleniach, webinariach  i 

spotkaniach. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w arkuszach działalności         i wyników pracy 

każdego nauczyciela za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.  

Pracownicy SNJO  działają  m.in. w Senacie, Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej, 

Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia , Radzie Bibliotecznej, związkach zawodowych, Komisji ds. 

E-learningu, Komisji Oceniającej Nauczycieli Jednostek Międzywydziałowych oraz innych komisjach 

związanych z jakością uczenia, ankietyzacją,      i ewaluacją. Uczestniczą także w zebraniach studium, 

Radzie Studium i zespołów językowych.  Dwóch wykładowców pełni funkcję egzaminatorów ds. 

przewodów doktorskich:  mgr Janina Staszczyk i mgr Petra Skarbek – Kozietulski.  
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W terminie 22-26.04.2014 roku dwóch pracowników dydaktycznych: mgr Tomasz Sankowski i 

mgr Mariusz Szyma  uczestniczyli w programie Erasmus i wyjechali służbowo do Ziliny. 

Lektorzy i wykładowcy  przygotowywali  autorskie sylabusy dla studentów II i III stopnia, 

opracowywali plany zajęć, pisali referencje na wyjazdy zagraniczne studentów, wykonywali 

tłumaczenia na rzecz uczelni, a dwoje pracowników  SNJO kontynuowało studia doktoranckie. Mgr 

Tatiana Kaczmarek i mgr Petra Skarbek – Kozietulska  przeprowadziły  spotkania językowe dla 

młodzieży I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KADRA 

 

 

4.1 STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

 

Tabela 9. 
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Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy                 w 

przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2014r. (zatrudnieni na I i II etacie) 

    
         LICZBA 

PRACOWNIKÓW   

  STANOWISKO         W TYM: PEŁNO- 

          OGÓŁEM 

  

ZATRUDNIONYCH 

LP  31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

    2014 2013 2014 2013 

1 2 3 4 5 6 

1 Profesor zwyczajny 20,00 17,00 20,00 17,00 

2 Profesor nadzwyczajny tytularny  6,00 8,00 6,00 8,00 

3 Profesor wizytujący 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Profesor nadzwyczajny mianowany 100,50 91,50 99,00 91,00 

5 Adiunkt habilitowany 11,00 9,00 11,00 9,00 

6 Adiunkt 191,50 217,75 189,00 216,00 

7 Asystent, 48,833 59,08 43,00 54,00 

  RAZEM 377,833 402,33 368,00 395,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10. 

Pracownicy  dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

na dzień 31.12.2014r. (zatrudnieni na I i II etacie) 

        

    

 

OGÓŁEM    PEŁNE ETATY 

NIEPEŁNE    

ETATY 

LP STANOWISKO 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

 

31.12. 

    2014 2013 2014 2013 2014  



 

 

27 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
St. wykładowca 35,833 27,50 33,00 24,00  2,833 3,50  

 

2 
Wykładowca 8,334 7,78 7,00 6,00  1,334  1,78 

 

3 
Lektor 8,00 6,00 7,00 5,00  1,00  1,00 

 

4 
Instruktor 4,22  1,67 1,00  1,00   3,222  0,67 

 

 

  
RAZEM 56,389 42,95 48,00 36,00 8,389  6,95 
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Tabela 11. Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych 31.12.2014r. 

Nauczyciele akademiccy(w etatach) 

L

P. 
STANOWISKO 

WYDZIAŁY JEDNOSTKI MIĘDZYW. 

OGÓŁEM 

MAT.PRZYR.    FIL.-HIST 
PEDAGOGICZ

NY 
SZTUKI 

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. 

31.

12. 

31.1

2. 
31.12. 31.12. 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
20

14 
2013 2014 2013 

1 Profesor zwyczajny 8 9 7 5 1 1  3 1 1 1          20 17 

2 
Profesor nadzwyczajny 

tytularny 
2 1  1  1 1  3 3 2         6 8 

3 Profesor wizytujący                 

4 
Profesor nadzwyczajny 

mianowany 
29,5 26 27 24 17,5 14,5 17 15 9,5 12         100,5 91,5 

5 Adiunkt habilitowany    8 5 1 1 1 2 1  1         11 9 

6 Adiunkt 49 62 48,5 58 40 41 20,5 22,25 32,5 33,5     1 1 191,5 217,75 

7 St. wykładowca dr. 16,5 10 1,5 1 4 2,5 1 1 1 1     24 15,5 

8 St. wykładowca           5,833 6 6 6 11,833 12 

9 Wykładowca 1 0,5 2 1 0,834 1,278  1 0,5  4 4   11,833 7,778 

10 Asystent;  14 18 4,5 6 14,333 16,333 7 8,25 9 10,5        48,833 59,083 

11 Lektor     4,5 3,5            3,5 2,5     8 6 

12 Instruktor     1,222 0,417 3 1      0,25 4,222 1,667 

  RAZEM 120 126,5 103 104,5 80,889 79,028 52,5 54,5 57,5 61 
13,33

3 
12,5 7 7,25 434,222 445,278 
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Tabela 12. 

Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2013r. 

 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etacie w pełnym wymiarze czasu pracy / niepełnym wymiarze czasu pracy 

                  

 STANOWISKO                           

WYDZIAŁY 

        JEDNOSTKI 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE 

OGÓŁEM 

                  

     

MAT.PRZYR

. 

   FIL.-HIST PEDAGOGI

CZNY 

SZTUKI 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. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Profesor zwyczajny                 

2 Profesor nadzwyczajny 

tytularny 

    1    1      2  

3 Profesor wizytujący                 

4 Profesor nadzwyczajny 

mianowany 

 

0,5 

1   2 1 

 
  3 

0,5 

6     5 

1 

8 

0,5 

5 Adiunkt habilitowany                 

6 Adiunkt  0,5         

 
      

0,5 

7 St.wykład;   wykładowca     0,167 0,111         0,167 0,111 

8 Asystent; asystent na 1 rok   

 
   

1 

 

1 
  

0,75 
       

1 

 

1,75 

9 Lektor; instruktor        

0,5 

        

0,5 

 

 RAZEM  

0,5 

1 

0,5 
  3 

1,167 

1 

 /1,111 
 

0,5 

 

0,75 
4 

0,5 

6 

 
    7 

2,667 

8 

2,361 

                  

 



Tabela 13. 
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na dzień 31.12.2014r. 

 

 

 

 

LP. 

 

 

 

GRUPA PRACOWNIKÓW 

 STANOWISKA 

 

LICZBA PRACOWNIKÓW 

 

ogółem 

w tym 

pełnozatrudn. 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12

2014 

31.12. 

2013 

1 Pracownicy naukowo-techniczni 17,5 17 16 16 

2 Inżynieryjno - techniczni 17,75 16,75 17 16 

3 Wydawnictwo 5 5 5 5 

4 Pracownicy biblioteki 

 

w tym: prac. bibliotek wydziałowych  

 

kustosz 

  

28 

 

4 

 

12 

32 

 

4 

 

13 

27 

 

3 

 

12 

31 

 

3 

 

13 

 

5 Pracownicy  administracyjno-ekonomiczni 

. 

 

101,917 

 

 

97 

 
94 

 

90 

 

6 Obsługa 38,5 

 

44 

 

32 

 

38 

RAZEM 208,667 211,75 191 196 

 

4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY W ROKU 2013 

 

Udzielono 3 urlopów naukowych, w tym: 

– doktorskie – 2, 

– roczne – 1, 

4 osobom przyznano stypendia doktorskie.  
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Staże 

 - krajowy staż naukowy – 2  

Udzielono zgody na pokrycie kosztów 22 postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, w tym: 

– przewody doktorskie – 13, w tym 5 dla uczestników studiów doktoranckich  

– przewody habilitacyjne – 7, 

– postępowania o tytuł – 2. 

Pokryto koszty przewodów i postępowań na łączną kwotę 272.815,67 zł. 

Odnotowano uzyskanie 21 stopni naukowych, w tym: 

– doktoraty – 8, 

– habilitacje – 10. 

– tytuł          –  3  

 

Tabela 14. 

 

Wydział 

Liczba urlopów 

naukowych 

Liczba 

wypłacanych 

stypendiów 

naukowych 

Liczba deklaracji 

o pokryciu kosztów 

przewodów/postępow. 

Liczba 

uzyskanych 

stopni/tytułów 

WFH 0 1 9 7 

WMP 2 2 4 4 

WNS 2 1 2 4 

WP 0 1 4 3 

WS 0 1 3 3 

RAZEM 4 6 22 21 

 

Senacka Komisja ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą przeprowadziła 3 

postępowania w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego 
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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 MNiSzW dotacji na działalność statutową na rok 2014 w wysokości: 

Tabela 15. 

 

 

 
 

Ogółem 

AJD 1.959,660 

bazowa 1.836.440 

mł. Naukowcy 122.220 

WFH – kat. 3 391.900 

               bazowa 300.610 

mł naukowcy. 91.290 

WMP – kat. 3 991.890 

bazowa. 972.730 

mł. Naukowa 19.160 

WNS – kat. 2 102.290 

bazowa 99.290 

mł. Naukowcy 3.000 

WP – kat. 3 257.090 

bazowa 247.320 

mł. Naukowcy 9.770 

WS – kat. 2 216.490 

bazowa 216.490 

 

Ogółem dotacja na działalność  statutową w roku 2014 wyniosła 1.959.660 zł,  

o 52.300 zł mniej niż w roku 2013. Środki na działalność statutową były realizowane na Wydziałach w ilości 

164 projektów (133 z części bazowej oraz 31 dla młodych naukowców) w tym: 

Tabela 16. 

dotacja WFH WMP WNS WP WS AJD 

bazowa 34 31 29 26 13 133 

młodzi 

naukowcy 

5 18 2 6  31 

ogółem 39 49 31 32 13 164 
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5.2  DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

W ramach dwóch konkursów projektów badawczych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki  

w Krakowie Dział Nauki przekazał w sumie 38 wniosków (19 – czerwiec 2014 r. i 19 – grudzień 2014 r.),  

w tym: 

Tabela 17. 

Wydział Liczba wniosków 

czerwiec 2014 grudzień 2014 

WFH  7* 4 

WMP 8 10 

WNS 3 4 

WP 1 2 

WS 1 2 

SWFiS 1 0 

os. fizyczne (spoza AJD) 0 1 

RAZEM 19 19 

               * w tym 2 uczestników studiów doktoranckich  

Łączna wysokość środków z MNiSzW, NCN i NCBiR na realizację projektów badawczych w roku 2014 

wyniosła 1.243.202,07 zł. Realizowano 18 projektów, w tym 17 kontynuowano z poprzednich lat. 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach 40 konkursu projektów badawczych organizowanego 

przez MNiSzW (2011 r.): 

1. dr Ewy Mandowskiej z WMP: „Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycznych metodą optycznie 

stymulowanej luminescencji” – ogółem 193.000zł, na rok 2014 nie otrzymał środków ale był 

realizowany 
 

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. Janusza Spyry z WFH : „Historiografia a kształtowanie się tożsamości regionalnej w czasach 

nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XVI-XIX wieku” – ogółem 37.500 zł, w tym w 2014 

r. – 20.000 zł, 

3. dr hab. Piotra Dobrzyńskiego z WMP: „Bioresorbowalne polimerowe porowate nośniki żywych 

komórek wykazujące zjawisko zapamiętywania kształtu” – ogółem 377.500zł, w tym w 2014 r. – 67.500 

zł, 

4. dr Arkadiusza Wudarskiego z WNS: „Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym” – 

ogółem 73.750 zł, na rok 2014 nie otrzymał środków ale był realizowany 

5. - dr Bożeny Woźnej Szcześniak z WMP: „Opracowanie oraz implementacja metod weryfikacji 

modelowej dla systemów czasu rzeczywistego i wieloagentowych – ogółem 272.500zł, w tym w 2014 r. – 

25.000 zł, 

6. 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 2014 r. – 41.900 zł, 

7. dr Mirosława Łapota z WP: „Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939” – ogółem 78.000 

zł, w tym w roku 2014r.  – 15.600 zł, 
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8. dr Jolanty Kozłowskiej z WMP: „Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do separacji 

toksycznych jonów metali za pomocą immobilizowanych membran” – ogółem 212.500 zł, w tym 2014 r. – 

35.000 zł, 

9. 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 2014 r. – 10.212,77 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 2014 r. – 67.000 zł 

2. dr hab. Katarzyny Winczek z WS: „Ekologiczne techniki sztuk graficznych” – ogółem 199.825 zł w tym 

w 2014 r. – 72.480 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 2014 r. – 70.800 zł 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCN (2013 r.): 

 

1. dr hab. Arkadiusz Mandowski z WMP: „Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów 

ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć” – ogółem 274.000 zł, w tym w 2014 

– 58.300 zł 

2. prof. dr hab. Piotr Bałczewski (WMP): „Projektowanie nowych chiralnych  

i achiralnych czwartorzędowych soli heteroniowycho złożonych właściwościach herbicydowych oraz 

badanie eko(fito)toksyczności” – ogółem 588.000 zł – w tym w 2014 r. – 257.000 zł. 

3. dr Joanna Warońska (WFH): „Komedia wg Skamandrytów” – ogółem  

47.800 zł – w tym w 2014 r. – 10.600 zł 

4. mgr Anna Nowik-Zając (WMP): „Zastosowanie polimerowych membram inkluzyjnych 

immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jonów metali” – ogółem 

90.110 zł –w tym w 2014 r. – 33.600 zł. 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCN (2014r) 

 

1. dr Marzena Bogus (WS): „Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w 

modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego)” – ogółem 104.650 zł – w tym w 

roku 2014 – 10.200 zł 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCBiR (2012 r.): 
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1. dr hab. Janusza Kapuśniaka z WMP: „Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych 

pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji” 

ogółem 4.849.216 zł dla AJD 788.828 zł w tym na 2014 r – 188.502,30 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 

2014 r. – 228.425 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 2014 – 57.182 zł 

5.3 UPOWSZECHNIANIE NAUKI 

Jednostki Akademii zorganizowały 34 konferencje naukowe, w tym 19 o zasięgu międzynarodowym: 

– WFH – 18 (7 międzynarodowych), 

– WMP –8 (5 międzynarodowych), 

– WNS – 4 (1 międzynarodowa), 

– WP – 5 (4 międzynarodowe), 

– WS – 2 (2 międzynarodowe). 
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6.WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

 

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Realizacja porozumień międzynarodowych 

W roku 2014 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 życie Erasmus 

obejmowało 37 zagranicznych ośrodków akademickich (Czechy – 4; Grecja – 1; Francja – 6; Hiszpania – 1; 

Litwa – 1; Łotwa – 1; Niemcy – 8; Portugala – 1; Rumunia – 1, Słowacja – 6; Turcja – 2; Węgry – 1; Wielka 

Brytania – 1; Włochy – 3). 

Sprawozdanie Końcowe z realizacji działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2013/2014 

zostało złożone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus w 

przewidzianym terminie, zaś kwota wynikająca z podpisanej Umowy z FRSE – rozliczona. 
W roku akademickim 2013/2014 z możliwości wyjazdów stypendialnych skorzystało łącznie 68 osób, w tym: 13 

studentów, 51 nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych i 4 pracowników w celach szkoleniowych (dla 

porównania – w roku akademickim 2012/2013 – 73 osoby, w tym: 12 studentów, 49 nauczycieli akademickich w 

celach dydaktycznych i 8 pracowników w celach szkoleniowych). 

W ramach programu LLP Erasmus na studiach w roku akademickim 2013/2014 przebywał w AJD 1 

student ze Słowacji. Przyjęto również 15 nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (8 ze Słowacji, 

po dwóch z Czech, Litwy, Łotwy i Niemiec i 1 osobę z Francji) oraz 4 osoby w celach szkoleniowych (2 z 

Łotwy oraz po jednej z Litwy i Słowacji). Dla porównania w roku 2012/2013 w AJD gościło 17 osób). 

 

6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW 

 

Zatrudnienie  profesorów  zagranicznych prowadzących zajęcia w okresie dłuższym niż 3 miesiące – 

łącznie 4 osób, w tym: 

- Ukraina  – 2 

- Niemcy  – 1 

- Czechy   – 1 

Zatrudnienie  profesorów  zagranicznych prowadzących zajęcia w okresie krótszym niż 3 miesiące – łącznie 

19 osób, w tym:  

 Wielka  Brytania - 1 

 Ukraina - 3 

 Niemcy  - 3 

 Estonia  - 1 

 Słowacja - 3 

 Grecja  - 1 

 Rumunia - 1 

 Fracja  - 2 

 Rosja  - 1 
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 Czechy  - 2 

 Łotwa  - 1 

 

6.3 WYMIANA OSOBOWA 

 

W okresie sprawozdawczym Dział Finansowo-Księgowy odnotował wyjazdy służbowe za granicę 

193 osób, w tym: 163 pracowników i 30 studentów (w roku poprzedzającym: 186 pracowników i 3 

studentów). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż część wyjazdów pracowników dotyczyła międzynarodowych 

projektów naukowo-badawczych: DUAL – 5; LangOER – 4; EDUSENIOR – 5; Erasmus OM – 4; CM+ - 5; 

Erasmus NICE 2 – 1; POLONIUM – 1; COST MP 1202 – 1. 

Biuro Współpracy z Zagranicą zarejestrowało przyjęcie 59 obcokrajowców, w tym 39 pracowników i 

20 studentów, (w roku 2013 zarejestrowano przyjęcie 90 osób: 69 pracowników i 21 studentów). Łącznie 

wymiana osobowa objęła 252 osoby (w roku 2013 – 306). 

 

Powyższa statystyka nie uwzględnia osób zatrudnionych na etatach, w charakterze profesora zagranicznego 

(dane dostarczane są przez Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych), ani wyjazdów w ramach programu Uczenie 

się przez całe życie Erasmus, o których mowa w pkt. 1. 

 

6.4 PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 

 

"LangOER – Enhance teaching and learning of less used languages through Open Educational 

Resources" 

Nr ref.: 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW Instytucja koordynująca: Fryske Academy / Holandia 

Czas trwania: 01.01.2014 – 31.12.2016 

Dr Małgorzata Kurek 

"Synteza i badanie nowych luminoforów na bazie domieszkowanych jonami ziem rzadkich kryształów 

dla efektywnych diod LED światła białego" (Implementation and investigation the phosphor materials 

doped with trivalent rare-earth ions for efficiency improving of white light emission diodes) 

Instytucja partnerska: Universidade de Aveiro (Portugalia)Czas trwania: 2013-2014 

Prof. Michał Piasecki 

 "Nanomateriały na bazie BiOV4 do zastosowań fotokatalitycznych"  - POLONIUM (BiVO4 based 
nanomaterials for photocatalytic applications) 
Partner: Universite du Maine, Le Mans (Francja)Czas trwania: 01.01.2014 - 31.12.2015 

Prof. Małgorzata Makowska - Janusik 
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1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

 

 

 

Wydawnictwo AJD działa według Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa uchwalonego na posiedzeniu 

Senatu Akademii dn.25 listopada 2009 roku. 

W Wydawnictwie, oprócz redaktora naczelnego, zatrudnione są 4 osoby. Jedna osoba zajmuje się sprawami 

administracyjnym związanymi z obiegiem dokumentów, realizacją czynności związanych z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego przekazywania egzemplarzy obowiązkowych, 

obsługą systemu magazynowego i sprzedażą. Trzy osoby są bezpośrednio związane z przygotowywaniem 

publikacji do druku, w tym jedna osoba zajmuje się redakcją techniczną, a dwie redakcją językową i korektą 

tekstów. 

Ze środków przyznanych na działalność wydawniczą finansowane są wszystkie czynności związane z 

wydawaniem periodyków uczelnianych, począwszy od recenzji, na druku kończąc. Z tych środków 

finansowane są także publikacje kwalifikacyjne. Pozostałe prace, mające inne źródła finansowania, 

przygotowywane są do druku w Wydawnictwie w miarę możliwości lub poszczególne etapy przygotowania 

książki zlecane są na zewnątrz firmom wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Również druk 

publikacji w całości odbywa się w drukarniach wyłonionych w drodze przetargu. Średni nakład książek 

Wydawnictwa AJD to 100 egz. 

W roku 2014 wydawnictwo opublikowało 78 tytułów w łącznym nakładzie ponad 8500 egzemplarzy. Dla 

porównania: w roku 2013 opublikowano 64 tytuły, a w roku 2012 - 57. 

W chwili obecnej w drukarniach znajduje się 10 kolejnych książek, 9 następnych oczekuje na zakończenie 

procedur przetargowych, a 5 znajduje się w trakcie prac przygotowawczych.  

W ub.roku przychody ze sprzedaży książek wyniosły 36 000 PLN, co jest wzrostem o ok. 9% w stosunku do 

roku 2013. 

W 2014 roku zakończył się projekt platformy elektronicznych publikacji nauki polskiej epnp.pl, do którego 

wydawnictwo przystąpiło rok wcześniej. Platforma ta, na mocy umowy z AJD, umieściła na swoich 

serwerach nasze publikacje w wersjach elektronicznych, a publikacje te mogą być pozyskiwane odpłatnie 

przez klientów. Część publikacji, przede wszystkim periodyki naukowe umieszczono na wspomnianej 

platformie w trybie bezpłatnego dostępu, z nadzieją, że takie posunięcie przełoży się na zainteresowani 

odbiorców, a co za tym idzie, na zwiększenie liczby cytowań. W tej chwili na platformie znajduje się ponad 

130 naszych publikacji, i będą one dostępne jeszcze prze kilka lat, natomiast nie ma już możliwości 

umieszczania na platformie nowych publikacji. Z tytułu uczestnictwa w projekcie uczelnia otrzymała około 

190 tysięcy PLN. Pieniądze te były zapłatą za udzielenie niewyłącznej licencji operatorowi  platformy. 

W ub.roku wydawnictwo i Biblioteka Główna rozpoczęły realizację projektu nadawania elektronicznych 

identyfikatorów doi artykułom naukowym składającym się na poszczególne edycje periodyków AJD. W tym 

celu uczelnia podpisała umowę z jedną z agencji udzielających stosownych licencji. Cyfrowe identyfikatory 

doi dają możliwość bezpośredniego kierowania czytelnika do pełnego tekstu artykułu publikowanego w 

naszych periodykach naukowych, których zawartość jest udostępniana w repozytorium tekstów prowadzonym 
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przez Bibliotekę Główną. Powinno to skutkować lepszą widocznością naszych publikacji w internecie, co 

może przełożyć się na poprawienie liczby cytowań. Przydzielaniem identyfikatorów poszczególnym tekstom i 

pilnowaniem ich poprawności zajmuje się wydawnictwo, eksportem metadanych i umieszczaniem plików w 

uczelnianym repozytorium tekstów zajmuje się Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Ponieważ 

jest to system wzajemnych cytowań wydawnictwo prosi redakcje naszych czasopism naukowych o zwrócenie 

uwagi autorom zgłaszających artykuły do publikacji na wymóg podawania identyfikatorów doi przy 

odpowiednich pozycjach bibliograficznych w nadsyłanych tekstach, jeśli oczywiście dana pozycja 

bibliograficzna została w taki identyfikator opatrzona przez wydawcę. Wydawnictwo nie jest w stanie tego 

sprawdzić z powodu bardzo dużej ilości artykułów publikowanych w uczelnianych czasopismach, a umowa 

nas do takiego weryfikowania zobowiązuje. Podobnie jak do umieszczania na końcu każdego publikowanego 

tekstu bibliografii załącznikowych. 
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8.  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 

 

Stan zatrudnienia w Bibliotece Głównej na dzień 31.12.2014 r. wynosił 24 etaty biblioteczne i 1 etat 

administracyjny. 

 W trakcie trwania roku sprawozdawczego liczba bibliotekarzy zmalała o 3 etaty: 

- w kwietniu pracownica Oddziału Magazynów - Pani A. Tylikowska odeszła na rentę rodzinną 

- z końcem maja rozwiązał umowę o pracę inż. Artur Purgal 

- w grudniu przeszła na emeryturę mgr M. Kowalewska. 

W miesiącu marcu odeszła również na emeryturę Pani W. Raczyńska – pracownica sekretariatu BG, ale w to 

miejsce zatrudniona została mgr M.Szmigiel. 

 Pracownicy Biblioteki kontynuowali podnoszenie kwalifikacji zawodowych: 

- mgr A.Kłopot ukończyła studia podyplomowe z Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w 

Uniwersytecie Łódzkim, 

- mgr A. Jońska uczestniczyła w seminarium „ Wykorzystanie metod online w badaniach 

naukowych”, 

- mgr I. Mielczarek wzięła udział w seminarium „Czasopismo naukowe – od wersji papierowej do 

elektronicznej” , 

- mgr A. Raczyńska  i mgr R. Łęgowik uczestniczyły w konferencji pt. „Koha- narzędziem open 

source do obsługi biblioteki naukowej”, 

- mgr A. Raczyńska odbyła szkolenie „Pozyskiwanie funduszy na cele rozwojowe” 

- mgr A. Raczyńska, mgr I. Cichoń, mgr Renata Łęgowik, mgr A. Nowakowska uczestniczyły w 

międzynarodowej konferencji „Biblioteka bliżej czytelnika” w ramach X Jubileuszowego Forum 

Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 

- mgr I. Mielczarek i mgr A. Jońska brały udział w XI Regionalnym Forum Bibliotekarzy 

„Biblioteka dla Czytelnika”, prezentując cyfrowe zasoby bibliotek oraz udział Biblioteki Głównej 

AJD w tworzeniu zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. 

W miesiącu wrześniu w Bibliotece Głównej odbyła swoją praktykę studencką Pani Dagmara Czarnota, 

studentka I roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W roku sprawozdawczym złożono wniosek  o podwyżki uposażenia zasadniczego dla 5 osób, niestety 

pozostał on bez odpowiedzi. 

Siedmiu osobom przyznano wyróżnienie w postaci nagrody Rektora. 

8.1  GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW 

 

Na zakup książek i zbiorów specjalnych w roku 2014 Biblioteka Główna wydała kwotę: 76.601,89 zł,  a na 

prenumeratę czasopism krajowych i zagranicznych kwotę  61.794,22 zł. 

Na dostęp do baz danych ( konsorcja) wydatkowano kwotę : 68.552,27 zł 

W roku sprawozdawczym wykupiono również dostęp do bazy książek elektronicznych IBUK i wydatkowano 

na ten cel kwotę : 3.112,88 zł 

 Fundusze na zakup książek ( w tym dostęp do IBUK) pochodziły z trzech źródeł:  



 41 

- środki budżetowe BG – kwota: 59.449,29zł 

- środki z kar bibliotecznych – kwota: 11.299,77 zł 

- środki statutowe – kwota : 8.386,71 zł 

Zbiory Biblioteki Głównej – stan ogólny 

W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 3910 wol. druków zwartych w tym: 

- 2046 wol. z zakupu, 1506 wol. z darów, 358 wol. z wymiany 

Stan księgozbioru na dzień 31.12 2014 r. wynosił 302.303 wol. 

W roku 2014 Biblioteka Główna prenumerowała 279 tytułów czasopism, w tym: 266 krajowych i 13 tytułów 

zagranicznych. 

Zainwentaryzowano 475 wol. czasopism. Stan na koniec roku 2014 wynosił 32.247 wol. 

W 2014 roku pozyskano drogą zakupów i darów 35 jednostek ewidencyjnych zbiorów specjalnych, których 

stan na koniec roku wynosił 8.690 jednostek. 

 Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów wprowadził do systemu komputerowego Opcja-

Nabytki 2046 rekordów oraz w moduł-Inwentarz 3910 jednostek inwentarzowych. 

Jednocześnie trwały prace związane z retrokonwersją i w roku 2014 poprawiono 2750 rekordów 

inwentarzowych. 

Przy zamawianiu pozycji książkowych wprowadzano zlecenia do Uczelnianego Elektronicznego Systemu 

Zamówień, rejestrowano w tymże systemie dokumenty księgowe, a także dokonano wpisów 362 faktur do 

księgi akcesji. Wysłano 284 zamówienia na publikacje krajowe oraz oklejono kodami kreskowymi 3910 

wydawnictw. 

 Wspólpraca w ramach wymiany drukami zbędnymi i w ramach wymiany międzybibliotecznej 

wzbogaciła katalog  o 1864 woluminy. Sprawdzono 237 ofert dubletów oraz przesłano do innych bibliotek 

346 wol. własnych wydawnictw uczelnianych. 

W roku sprawozdawczym nie wykazano żadnych ubytków, a zatem stan księgi ubytków na koniec grudnia 

wyniósł 12.770 wol. 

  

8.2  OPRACOWANIE ZBIORÓW 

W roku sprawozdawczym opracowano i przekazano do magazynu biblioteki 3970 wol. nowych książek oraz 

2412 wol. ze „starego zasobu” (2154 wol. z przedziału sygnatur 135898-138051 i 258 wol. wybranych z 

całego księgozbioru w ramach poprawek bieżących). Książki opracowano w sposób formalny i rzeczowy 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami katalogowania w systemie Tinlib. Zachowano rozbudowę 

Kartotek Haseł Wzorcowych. Charakterystykę treściową książek odzwierciedla stosowana klasyfikacja 

dziesiętna i przedmiotowa zgodna ze słownictwem i gramatyką Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz 

Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN). 

 W wyniku pojawiania się w piśmiennictwie nowych zagadnień, na bieżąco trwa rozbudowa kartoteki 

haseł wzorcowych UKD o nowe działy, których w 2014 roku utworzono 50. 
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 W związku ze zmianami w słownictwie i metodyce JHP BN oraz z podjęciem przez Bibliotekę 

Narodową decyzji o wprowadzeniu do haseł przedmiotowych terminów typu forma, gatunek, rodzaj 

dokumentu kontynuowana jest melioracja rekordów wzorcowych i powiązanych z nimi opisów 

bibliograficznych. 

 W ramach prac bieżących dokonano w systemie komputerowym „zmiany lokalizacji miejsca” dla 575 

wol., a także uzupełniono w rekordzie oznaczenie „znak miejsca”dla 200 wol.  

 Opracowano w systemie komputerowym Tinlib 259 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, 

tj. 10 rękopisów, 8 norm. 90 dokumentów elektronicznych i 151 dokumentów audiowizualnych. 

8.3 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW 

W 2014 roku przekazano do magazynu 3970 woluminów książek i 475 wol. czasopism. Przyjęto do realizacji 

32.161 rewersów, na podstawie których wydano 44.273 pozycji książkowych i czasopism. Ze zwrotów 

przyjęto 43.935 wol. książek i czasopism. 

W ramach melioracji księgozbiorów podręcznych magazyn przyjął 572 wol. oraz wydał do ponownego 

opracowania 2412 książek. Przygotowano do digitalizacji dla Oddziału Informacji Naukowej 119 wol. prac 

naukowych i czasopism. 

 W ramach zabezpieczenia księgozbioru przed zniszczeniem obłożono w folię 2.806 książek, a także w 

pracowni introligatorskiej oprawiono 42 wol. czasopism. 

 W związku z nowo powstałą Biblioteką Wydziału Nauk Społecznych magazyn przygotował 688 wol. 

książek przekazanych w depozyt. 

  

8.4  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA 

 

Działalnośc informacyjna: 

 W roku sprawozdawczym udzielono czytelnikom ogółem 2.873 informacji : bibliograficznych, 

katalogowych, rzeczowych i bibliotecznych w oparciu o własne bazy danych, katalogi centralne polskie i 

zagraniczne  oraz dostępne źródła elektroniczne.  

Zmodyfikowano „Przewodnik po Bibliotece” umieszczony na stronie domowej Biblioteki Głównej oraz 

przygotowano i zaprezentowano różnym grupom użytkowników prezentacje dotyczące działalności biblioteki. 

Kompletowano artykuły z prasy lokalnej dotyczące Uczelni i Biblioteki. 

Działalnośc bibliograficzna : 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii w oparciu o czasopisma znajdujące się w zbiorach 

BG opracowują bazy danych w systemie WinISIS. W systemie tym rejestrowane są artykuły z czasopism 

bieżących i archiwalnych odpowiadające kierunkom kształcenia w Uczelni. Na koniec 2014 roku w bazach 

WinISIS znajdowało się 19.137 rekordów, tj. o 2.092 więcej niż w 2013 roku. 

Ilość wprowadzanych do systemu artykułów systematycznie wzrasta, co pokazuje poniższy wykres. 
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 Istotnym zadaniem Działu jest bieżące, systematyczne uzupełnianie bazy dokumentującej dorobek 

naukowy pracowników naszej Uczelni. W 2014 roku „ Bibliografia publikacji pracowników AJD” 

wzbogaciła się o 1.194 rekordy. Stan bazy na koniec roku wynosił 10.367 tytułów publikacji. 

 W oparciu o bazę Web of Knowledbe, Scopus oraz Polish or Perish w 2014 roku przeprowadzono 

analizę bibliometryczną dla 23 pracowników naukowych. 

 Dla potrzeb Wydziałów, przygotowujących się do akredytacji lub utworzenia nowego kierunku 

studiów tworzono wykazy literatury znajdujących się w zbiorach bibliotecznych. 

 Do Systemu Informacji o pracach badawczych SYNABA wprowadzono 10 formularzy o 

zakończonych pracach badawczych, tj. 6 dla prac doktorskich i 4 dla prac habilitacyjnych. 

Działalność dydaktyczno-informacyjna : 

 W roku sprawozdawczym w szkoleniu bibliotecznym połączonym z prezentacją i zwiedzaniem 

biblioteki uczestniczyło 45 osób. 

Dla 36 studentów przeprowadzono zajęcia z zasad funkcjonowania biblioteki akademickiej.  

Przeprowadzono prezentację pt. „Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie” dla 27 nauczycieli 

częstochowskich szkół. 

Dla pracowników naukowych zorganizowano szkolenie z zakresu korzystania i funkcjonowania baz danych 

oraz narzędzi wyszukiwawczych udostępnianych przez firmę Thomson Reuters poprzez Wirtualną Bibliotekę 

Nauki. 

Uzyskano bezpłatny dostęp i poddano testowaniu wśród użytkowników następujące bazy danych: 

- ibuk.libra – dostęp do 8000 publikacji z zakresu: marketing i zarządzanie, finanse, rachunkowość, 

psychologia,rozwój osobisty, technika, prawo i języki obce, 

- Global eJournalLibrary – baza 17000 czasopism Open Access – 7 mln artykułów z kolekcji tematycznych 

: nauki społeczne i zarządzanie, sztuka, nauki humanistyczne, rolnicze i biomedyczne, inżynieria i 

technologia, 
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- SIAM(Society for Industrial and Applied Mathematics) – baza wspierająca rozwój matematyki 

stosowanej, metodologii komputerowych, 

- Project MUSE – baza online ponad 600 recenzowanych czasopism z dziedziny humanistyki i nauk 

społecznych, prowadzona przez wydawnictwo uniwersyteckie Johns Hopkins University Press, 

- Wydawnictwo Taylor&Francis – 1.623 czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych, matematycznych, 

inżynieryjnych oraz technicznych, 

- World Scientific Publushing – książki i czasopisma dotyczące architektury, biznesu, chemii IT, ekonomii i 

finansów, nauk biologicznych, matematyki i fizyki, nauk społecznych, 

- Oxford University Press – pełna kolekcja czasopism od roku 1996 do bieżącego. 

 

Działalność wystawiennicza : 

 Zorganizowano 10 wystaw indywidualnie lub we współpracy z pracownikami  naukowo-

dydaktycznymi: 

- styczeń - „II wojna światowa w polskiej literaturze na tle epoki” 

        „Odgłos powstania styczniowego na Humańszczyźnie” 

- marzec - „ Ze Lwowa do Chamonix”.Wystawa poświęcona pamięci Tadeusza        

 Wowkonowicza. 

- kwiecień - „Izrael- wielokulturowość i życie codzienne” 

- maj - „O Polaku, który został papieżem. Śladami Jana Pawła II”  

- czerwiec - „Polska droga do wolności – 4 czerwca 1989” 

- październik - „I dałem im miejsce i imię” 

- listopad - Beata Sękiewicz. Malarstwo - wystawa podyplomowa 

         Paweł Pierściński. Krajobrazy z przednim planem 

- grudzień – Joanna Bochaczek-Trąbska. Zimowe inspiracje. Malarstwo  

Działalność usługowa 

 W 2014 roku oprócz usług ksero zaoferowano czytelnikom biblioteki możliwość wykonywania 

wydruków komputerowych, skanowania, wykonywania fotografii cyfrowych. 

Pracownicy Oddziału wykonali 25.698 odbitek na sumę 6.424,50 zł, a także 3.085 bezpłatnych odbitek dla 

pracowników Uczelni i potrzeb Biblioteki Głównej. 

 Zgodnie z celem projektu jakim było stworzenie akademickiego repozytorium zasobów cyfrowych, 

Biblioteka Główna kontynuuje działania podjęte w latach ubiegłych. W roku sprawozdawczym 2014 w 

zasobach Biblioteki Cyfrowej AJD umieszczono łącznie 1.025 tytułów, o 88 więcej niż w roku 2013. Na 

dzień 31.12.2014 r. BC AJD zawiera 4 kolekcje :  
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- prace naukowe, wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, rozprawy doktorskie, 

w których zgromadzono łącznie 1962 publikacje. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę wszystkich tytułów, które zostały zdigitalizowane i umieszczone w BC 

AJD. Wynika z niego, że w 2014 roku wprowadzono 4 tytuły monografii, 63 tytuły prac naukowych, 4 tytuły 

pism recenzowanych oraz 1 rozprawę doktorską. 

 

 

 

 

Rośnie zainteresowanie 

zasobem Biblioteki Cyfrowej 

AJD. W 2014 roku zanotowano 

63.258 wyświetleń, a od 

początku utworzenia tj, od 

czerwca 2012 roku liczba 

czytelników wynosi 110.857. 

 Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczane są również w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i 

cieszą się wciąż dużym zainteresowaniem czytelników. W 2014 roku zasoby ŚBC zasilone zostały o kolejne 

publikacje- 56 tytułów i na koniec roku stan opublikowanych pozycji wynosił 457. 

 

8.5  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Aktualnie w Akademii im. Jana Długosza studiuje łącznie 5.566 studentów, z czego zapisanych w 

Wypożyczalni było 4.277 studentów. 

Tabela 20: Struktura czytelników Biblioteki AJD 

Struktura czytelników Ilość osób Udział procentowy, ok. 

Studenci AJD 4277 78,32% 

Studenci PCz 250 4,57% 

Pracownicy AJD 566 10,36% 

Inni * 368 6,75% 

 
  5461 100% 

* Pracownicy PCz, emeryci AJD, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

W porównaniu do roku poprzedniego liczba zapisanych użytkowników zmniejszyła się o 225 osób, 

 tj. o 3,95 % 
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Tabela  21:  Struktura wypożyczeń w 2014 r.   

Wypożyczenia poza bibliotekę Liczba wypożyczających  Udział procentowy, ok. 

Studentom AJD 28151 83,14% 

Pracownikom AJD 5221 15,41% 

Studentom PCz 282 0,,83% 

Innym 210 0,62% 

RAZEM   33864 100% 

W roku sprawozdawczym wypożyczono o 23,48% mniej, w porównaniu do roku 2013. 

 W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek 147 pozycji oraz 

zrealizowano 77 zamówień z innych bibliotek.  

 

W roku 2014 Czytelnie odwiedziło o 2076 osób mniej niż w roku 2013, tj. 24,75%.  

Tabela  22:  Czytelnictwo w Czytelniach 

Czytelnicy w czytelniach Ilość osób Udział procentowy, ok. 

Studenci AJD 4420 70,05% 

Pracownicy AJD                               1103                                          17,47% 

Studenci z innych uczelni 334 5,29% 

Inni 454 7,19% 

RAZEM   6311 100% 

 

Tabela  23:  Udostępnianie zbiorów w Czytelniach 

Udostępnianie zbiorów  Woluminy Udział procentowy, ok.  

Studentom AJD                            35476                                         65,63% 

Pracownikom AJD 8290 15,34% 

Studentom innych uczelni 5206 9,62% 

Innym 5092 9,41% 

RAZEM   54064 100% 

W porównaniu do roku 2013 nastąpił spadek ilości udostępnionych na miejscu dzieł o 31,96%. 

Wzrosło natomiast wykorzystanie cyfrowych kolekcji w ramach dostępów poprzez Wirtualną Bibliotekę 

Nauki, w ramach wykupionych dostępów licencjonowanych oraz bibliotek cyfrowych. Tabela poniżej 

przedstawia wykorzystanie zasobów online funkcjonujących w Sieci. 
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Poniższa tabela przestawia wykorzystanie zasobów on-line funkcjonujących w sieci.  

Tabela 24. 

Zasoby elektroniczne 
Ilość pobranych pełnych tekstów lub 

wyszukiwań 

Licencjonowane bazy (konsorcja) 8 197 

WBN (licencje krajowe) 22 367 

IBUK(czytelnia książek 

elektronicznych) 
875 

Biblioteka Cyfrowa AJD 63 258 

Śląska Biblioteka Cyfrowa (zasoby BG) 64 127 

Razem 158 824 

 

 

Wykorzystanie elektronicznych dostępów, szczególnie Biblioteki Cyfrowej AJD znacząco wzrosło, dzięki 

zgłoszeniu jej do Federacji Bibliotek Cyfrowych, której podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie informacji o dostępnych online zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.  

  

KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW 

 W roku ubiegłym Biblioteka Główna zakupiła 4 komputery, drukarkę kolorową formatu A3 i 

kserokopiarkę . Przedłużono 3 licencje systemu informacji prawnej Legalis z dostępem online. Czytelnicy 

korzystali z dostępu do w/w aplikacji na komputerach w Czytelni Czasopism,  Czytelni Politologicznej  oraz 

Oddziale Informacji Naukowej i Bibliografii - razem 99 osób. W roku sprawozdawczym czytelnicy złożyli 

25.825 rewersów elektronicznych. Stronę internetową Biblioteki Głównej odwiedziło 156.213 użytkowników, 

w tym 45.775 unikalnych. W miesiącach wakacyjnych system komputerowy TINLIB nie pracował z powodu 

awarii, co częściowo odbiło się na statystykach wszystkich Oddziałów Biblioteki Głównej. 

8. 6 SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH 

 

Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO) 

Zbiory Biblioteki: książki – 6112 wol. (+30 wol. depozyt z BG), czasopisma – 10 tytułów ( + 2 depozyt z 

BG), zbiory specjalne – 230 jednostek inwentarzowych 

Do Biblioteki zapisanych było 251 czytelników, w tym: 51 pracowników AJD i 200 studentów AJD. 

W roku sprawozdawczym poza Bibliotekę wypożyczono 245 pozycji. W Czytelni odnotowano 440 

odwiedzin, w trakcie których udostępniono na miejscu 1340 książek i 35 wol. czasopism. 

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP) 
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Zbiory Biblioteki: książki – 7.814 wol. (+6285 wol. depozyt z BG), czasopisma – 9 tytułów (+47 tyt. depozyt 

z BG), zbiory specjalne – 111 jednostek inwentarzowych (+919 jedn. inw. depozyt z BG) 

Do Biblioteki zapisanych było 1207 czytelników, w tym: 354 pracowników AJD, 762 studentów AJD oraz 91 

studentów i pracowników Politechniki Częstochowskiej. 

Poza Bibliotekę wypożyczono 2505 woluminów książek. W Czytelni zanotowano 2719 odwiedzin. Na 

miejscu udostępniono użytkownikom 5052 książki i 8667 czasopism. 

Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych (BSNJO) 

Zbiory Biblioteki: książki – 1344 wol., czasopisma – 3 tytuły, zbiory specjalne – 250 jednostek 

inwentarzowych. 

Korzystającymi z zasobu byli pracownicy AJD w liczbie 21. Wypożyczono 104 pozycje. Na miejscu 

udostępniono 75 książek i 56 czasopism w trakcie 26 odwiedzin. 

Biblioteka Wydziału Sztuki  (BWS)  /połączone BIM i BIP/ 

Zbiory Biblioteki: książki – 5211 wol., czasopisma – 12 tytułów (+3 tyt. depozyt z BG), zbiory specjalne: 

nuty – 9304 jednostki inw., płyty analogowe – 1845 jednostek inw., płyty kompaktowe – 479 jednostek inw. 

DVD – 3 jednostki inw., taśmy kasetowe – 351 jednostek inw. 

Liczba zapisanych czytelników ogółem – 267, w tym: 42 pracowników AJD oraz 225 studentów AJD. 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz – 5982. 

Liczba odwiedzin w Czytelni  - 1077, w trakcie których udostępniono na miejscu 2076 książek, 535 

czasopism oraz 2453 jednostki zbiorów specjalnych. 

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS) 

Zbiory Biblioteki: książki – 339 wol. (+542 wol. depozyt z BG) 

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w październiku 2013 roku i jest w trakcie kompletowania 

księgozbioru. 

Zapisanych było 12 czytelników, którzy wypożyczyli 415 woluminów. 

Rok sprawozdawczy z wielu powodów nie był najłatwiejszym, szczególnie w sprawach kadrowych. Utrata 3 

etatów w jednym roku to bolesny uszczerbek dla Biblioteki. Przy takim samym katalogu zadań i usług, przy 

wzmożonych pracach przy retrokonwersji, digitalizacji, budowie własnych zasobów elektronicznych, ilość i 

natężenie prac było wyższe, bo realizowane mniejszą ilością pracowników. 

 Niekorzystnym momentem dla całej społeczności akademickiej był fakt wystąpienia awarii systemu 

komputerowego TINLIB. Próby jego „wskrzeszenia” powiodły się, ale były trudne, ponieważ w tym samym 

czasie rozwiązano umowę o pracę z dotychczasowym administratorem systemu komputerowego Biblioteki. 

Podjęto wtedy decyzję, że koniecznością będzie zakupienie i wdrożenie nowego oprogramowania. Rozmowy 

i „przymiarki” poszły w stronę profesjonalnego, zintegrowanego systemu bibliotecznego KOHA, 

udostępnianego na zasadach Open Source. 
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Dlatego też w miesiącu wrześniu odbyła się w Bibliotece Głównej prezentacja stosowania systemu KOHA, 

przeprowadzona przez pracownika Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie troje pracowników 

Biblioteki Głównej uczestniczyło w konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom wykorzystania 

możliwości Koha do obsługi biblioteki naukowej. 

 W roku sprawozdawczym ukazały się drukiem 2 publikacje pracowników Biblioteki Głównej: 

- ”Marketing internetowy bibliotek szkół wyższych” Iwona Cichoń, Iwona Mielczarek, W:”Sfera kultury, 

sfera nauki” pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk 2014, s. 29-36, 

- „Czasopisma popularnonaukowe dla młodzieży o tematyce morskiej i lotniczej w Polsce w okresie 

Dwudziestolecia Międzywojennego” Joanna Bochaczek-Trąbska, Małgorzata Łęgowik, W: 

„Częstochowskie Teki Historyczne”, T.4 (2013/2014), s.153-163. 

 W 2014 roku nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Wydawców Naukowych Crossref, które 

rozwija wspólną infrastrukturę do obsługi efektywnej komunikacji naukowej. Dzięki podpisaniu obustronnej 

umowy, artykuły zamieszczone w Pracach Naukowych AJD będą miały nadawane identyfikatory DOI, 

umożliwiające precyzyjne odnalezienie dokumentu elektronicznego w Sieci. 

 W okresie wakacyjnym przeprowadzono inwentaryzację całości księgozbioru bibliotecznego wraz z 

depozytami przekazanymi bibliotekom sieci. Widoczny spadek udostępnianych przez Wypożyczalnię i 

Czytelnie zbiorów w sposób tradycyjny nie jest jednoznacznie odbierany jako spadek zainteresowania 

księgozbiorem bibliotecznym. Elektroniczne dostępy do zasobów cyfrowych stają się coraz bardziej 

popularne i efektywne. Statystyki w zakresie ich wykorzystania mówią same za siebie. Najważniejszym 

zadaniem na rok następny będzie zdobycie środków na wdrożenie nowego oprogramowania bibliotecznego, a 

także wykorzystanie środków strukturalnych na lata 2014-2020 na rozwój i unowocześnienie systemu 

udostępniania. 

 8.7ARCHIWUM  ZAKŁADOWE 

 

W roku sprawozdawczym pracownicy archiwum przyjęli  5.181 jednostek aktowych kategorii A,B,BE, co 

stanowi 61,62 mb.akt. 

Wypożyczono 138 teczek aktowych oraz udostępniono na miejscu 6 prac magisterskich. 

Stan zasobów archiwalnych na koniec 2014 roku wynosił: 

- zasoby kategorii A – 27,76 mb 

- zasoby niearchiwalne kat. B – 598,79 mb 

- dokumentacja aktowa (prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe) – 786,85 mb 
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9. FINANSE UCZELNI 

 

 

9.1 ŚRODKI UZYSKANE NA DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWĄ 

 

W latach 2013 i 2014 Uczelnia dysponowała środkami pozyskanymi z:  

 

Tabela 25. 

Dotacja na działalność dydaktyczną z MNiSW w 2013 r.i 2014 r /w tym kształcenie i rehabilitacja studentów 

niepełnosprawnych 

Dotacje 2014 2013 

Dotacja planowana 45.164.900  

w tym 176.400,00 

kształcenie 

niepełnosprawnych 

456.722,75 dotacja 

projakościowa na 

studia doktoranckie 

40.532.400  

w tym 171.600,00 

kształcenie 

niepełnosprawnych 

370.000,00 dotacja 

projakościowa na 

studia doktoranckie 

Zwiększenie dotacji (kwiecień) 4.268.100,00 4.121.200,00 

Zwiększenie dotacji (maj)  546.900,00 

Zwiększenie dotacji (czerwiec)  626.000,00 

Zwiększenie dotacji /wrzesień/   

Zwiększenie dotacji (grudzień) 412.800,00 91.200,00 

Środki przekaz. Przez MNiSW 49.845.800    46.459.300  
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Tabela 26. 

Dotacja na pomoc materialną dla studentów z MNiSW w latach 2013-2014 przedstawiała się następująco: 

Dotacje 2014 2013 

Dotacja planowa 8.982.400,00 8.209.400,00 

Zwiększenie dotacji      67. 300,00 187.400,00 

Środki przekazane przez 

MNiSzW 

9.049.700,00 
                   8.396.800,00 

 

Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia Uczelnia 

otrzymała środki finansowe w kwocie: 

2013 r. – 10.800 zł  2014 r. – 14.850 zł  

Program współfinansowany z UE (ERASMUS) 

2013 r. – 79.774 EUR 

2014 r. – 107.266 EUR  2014 r. –  63.428,40 zł  

Projekty współfinasowane z UE 

2013 r. – 10.000,00 EUR  PROJEKT HDBA 

2014 r. – 27.848, 03 EUR PROJEKT HDBA 

2014 r. –  9.633 EUR PROJEKT LANG OER 

2014 r. – 2.592 EUR PROJEKT NICE 2 

2014 r. – 124.675,63 zł PROJEKT MODEL 

2014 R. – 79.080,00 zł PROJEKT CIM 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

„Wykorzystaj szansę…….” –MniSzW 

2013 r. – 220.306,39 zł                   2014 r. - ------ 

Projekt „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy” 

2013 r. –   671.000,00 zł                2014 r. - 1.261.500,00 zł 

Projekt Ochrona Patentowa 

2013 r. – 101.423,53 zł                  2014 r. – 102.590,18 zł 

Projekt Dual - Młodociani i Pełnoletni 

2013 r. – 157.952,00 zł                  2014 r. - ---- 
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Urząd Miasta Częstochowy – dotacja mająca na celu stworzenie studentom warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia na nowo uruchomionych kierunkach studiów II stopnia i 

studiów doktoranckich 

2013 r. – 149.552,58 zł                 2014 r. -  150.000,00 zł 

Projekt „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w AJD w Częstochowie poprzez zastosowanie 

systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej 

2013 r.-     969.410,00 zł               2014 r. – 2.077.841,71 zł 

 

Projekt współfinansowany z EFRR  „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań 

eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii 

Krajowej 13/15 w Częstochowie. 

2013 r. - 649.458,76 zł                2014 r. -  ---- 

 

Tabela 27. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki  przekazało Uczelni 

następujące środki finansowe na realizację badań  naukowych 

Dotacje                   2014 2013 

Działalność statutowa 1.836.440,00 1.928.780,00 

Projekt LAN  - - 

Projekty indywidualne 

 z NCN  i MNiSW 
1.041.108,00 1..087.35000 

Rozwój młodych naukowców  123.220,00  83.180,00 

RAZEM 3.000.768,00 3.099.310,00 

 

Tabela 28. Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Dotacje 2014 2013 

Projekt PBS 1/A9/4-178027 Moduł 

Systemu Luminescencji 
211.985,30 227.821,00 

Projekt PBS 1/A5/2/22-180989 

BIOPOLIMERY 
188.502,30 442.380,00 

RAZEM 400.487,60 670.201,00 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

9.2 SYTUACJA FINANSOWA UCZELNI 

Tabela 30. Struktura kosztów wg rodzaju w latach  2013 i 2014 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Koszty w zł  Dynamika 

   

Rok 2013 

 

Rok 2014 

 

 

Wzrostu (3:4) 

1 2 3 4 5 

I. Zużycie materiałów i energii 

 

3.468.717,84 3.373.025,58 97% 

 W tym: 

Zużycie materiałów 

 

1.687.602,00 
1.815.757,59 108% 

 Zużycie energii  

 

1.781.115,84 1.557.267,99 87% 

II. Usługi obce 

 

3.413.900,38 4.932.681,13 144% 

 -usługi remontowe 

 

443.902,31 448.115,56 101% 

 -inne usługi obce 2.969.998,07 4.484.565,57 151% 

III. Podatki i opłaty 19.770,94 81.479,99 412% 

IV. Wynagrodzenia  41.457.553,92 41.612.878,86 100% 

V. Świadczenia na rzecz 

pracowników 

10.002.995,72 10.909.466,59 109% 

1. - ubezpieczenia społeczne    i inne 

narzuty na wynagrodzenia  

6.986.090,59 7.258.287,91 104% 

2. -odpisy na Z.F.Ś.S. 2.461.669,00 2.296.961,00 93% 

3. -inne świadczenia na rzecz 

pracowników  

555.236,13 1.354.217,68 244% 

VI  Amortyzacja  1.963.310,24 1.961.310,79 100% 

VII Pozostałe  4.527.822,23 3.203.897,57 71% 

 -koszty reprezentacji                i 

reklamy 

154.040,64 156.499,30 102% 

 - podróże służbowe 783.252,11 724.737,50 93% 

 - pozostałe koszty 3.590.529,48 2.322.660,77 65% 

 OGÓŁEM 64.854.071,27 66.074.740,51 102% 

 

Tabela 31. Liczba godzin dydaktycznych w ramach umowy o dzieło oraz godzin ponadwymiarowych 

Rok akademicki  

Godziny 

dydaktyczne 

2014/2015 

PLAN 

2013/2014 

PLAN 

godziny 

ponadwymiarowe 
31102 38302 

Umowy cywilno-

prawne  
11288 13593 

Ogółem 42390 51895 
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Tabela 32. Koszty na utrzymanie obiektów dydaktycznych AJD w latach 2012-2013 przedstawia poniższe zestawienie. 

(bez wynagrodzeń) 

 

koszty wg rodzaju 2014r. 

koszty w zł 

2013 r. 

koszty w zł 

Dynamika  kosztów 

2014-2013 zł 2014:2013 % 

Materiały+ wyposażenie 208.863,51 210.741,88 -1.878,37 99% 

Energia elektryczna 673.774,01 735.950,61 -62.176,60 92% 

Gaz 286,49 -119,65 406,14 239% 

Centralne ogrzewanie 880.952,33 1.041.989,80 -161.037,47 85% 

Woda +ścieki 130.436,53 131.325,84 -889,31 99% 

Środki czystości + odzież 29.211,15 68.779,53 -39.568,38 42% 

Remonty+mat.remontowe 448.115,56 443.902,31 4.213,25 101% 

usługi telefoniczne 10.310,44 43.662,10 -33.351,66 24% 

inne usługi obce 1.098.066,73 893.574,74 204.491,99 123% 

Pozostałe(czynsze,amortyzacja, 

dozór,wywóz śmieci) 

234.838,61 230.075,61 4.763,00 102% 

RAZEM 3.714.855,36 3.799.882,77 -85.027,41 98% 

 

 

 

 

Tabela 33. Wykonanie funduszu płac za lata 2012 - 2014 przedstawia się następująco: 

 

Rok budżetowy 

Osobowy fundusz płac Bezosobowy fundusz płac 

2014 39.101.570,04 

w tym 13- tka  2.892.041,00 

2.900.079,88 

2013 42.233.919,68 2.817.564,83 

2012 36.477.422,12 3.033.450,74 
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10.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

10.1  DZIAŁALNOŚĆ  SENATU  UCZELNI 

 

W roku 2014 Senat Akademii im. Jana Długosza obradował na 10 posiedzeniach i  podjął 139 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 2014: 

Rektor AJD  wydał  112 zarządzeń,  

Kanclerz AJD wydała  24 zarządzenia 

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. Prawidłowość danych przekazywanych w systemie Polon 

2. Poprawność procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

3. Bezpieczeństwo informacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY 
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11.1   STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI  AKADEMII  IM. JANA   DŁUGOSZA  

W CZĘSTOCHOWIE 

 

Wykaz nieruchomości będących w zasobach 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na dzień 31.12.2014 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 m
2    

   Waszyngtona 4/ 8 KW CZ1C/00073704/9 , dz. Nr 79 o powierzchni 977 m
2 

   Działka przy ulicy Tuwima KW Nr 8301, dz. 77/1,77/2 o powierzchni 1.306 m
2
                                                                                         

2. Armii Krajowej 13/15 KW 00011200/4 dz. Nr 24/2  

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 13.298 m
2
, 

     
 

3. Armii Krajowej 36a KW Nr 00116525/4dz. Nr 113/2 

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni  4.136 m
2
      

4. Chłopickiego 3  KW Nr 00005381/1, dz. Nr 26 

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1.420 m
2
   

5. Zbierskiego 6   – KW 00027477/1 dz. Nr 22/13 

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni  5.981 m
2
  - zmniejszono  

    powierzchnię działki o 9 m2 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 m
2
 działka Nr 17/3 

    2/ o powierzchni 1.194 m
2
 działka 38/4  

7 . Zbierskiego 2/ 4 Nieruchomość gruntowa zabudowana WNS - pozwolenie na  

     użytkowanie- decyzja nr 531/ 2012 z dn. 14.12.2012 r. 

     KW 00006932/6, dz. Nr 26 o powierzchni      801 m
2
  

     KW 00014667/6, dz. Nr 27 o powierzchni  2.828 m
2
  

     KW 00011200/4, dz. Nr 28 o powierzchni     557 m
2
 

    Tereny rekreacyjne przynależne do WNS: 
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     KW 00103304/5, dz. Nr 31/2, 32 o powierzchni 790 m
2
  

     KW 00149694/9, dz. Nr 31/1 o powierzchni 426 m
2
  

8 . Dąbrowskiego 14 nieruchomość gruntowa zabudowana KW 76082, dz. Nr 4 

     o powierzchni 1.417 m
2
  

11.2 PRACE REMONTOWE 

KOSZTY PONIESIONE NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W 2014 R NA DZIEŃ 

31.12.2014r 

I.     ACS, Zbierskiego 6                                                  19 832,44 zł 

-Rolety aluminiowe w korytarzu na parterze, bramka dla ruchu pieszego na I piętrze, drzwi 

aluminiowe w przyziemiu                    -    8 033,55 zł  Usługi zewn.                                  

zabudowa aneksu kuchennego na I piętrze, malowanie części przyziemia, wymiana lampy 

oświetlenia zewnętrznego               -  11 798,89 zł  Materiały + robocizna własna                                                                       

      II          WNS, Zbierskiego 2/4                                                4 698,78 zł 

               Połączenie chodnika między budynkami WNS i AK 13/15 – 4 698,78 zł Usługa zewn. 

III.        WMP. Armii Krajowej 13/15                               345 136,14 zł 

-Przebudowa laboratorium 233, remont sanitariatów na II piętrze blok A, naprawa nagrzewnicy 

obsługującej salę 1023, remont audytorium Sali Rady Wydziału ( wraz z dokumentacją 

projektową), naprawa linii chłodniczej w Katedrze Badań Strukturalnych i Materiałowych    

                                                                                                - 329 006,02 zł  Usługi zewn.                                                

-  malowanie holu głównego, korytarza na IV piętrze, korytarza na I piętrze łącznik C ,wejścia 

głównego, pom. 0025,2028, 235 ( z wymianą wykładziny ), 139, 4011; modernizacja instalacji 

wyciągowej i elektrycznej w Katedrze Badań Strukturalnych i Materiałowych, wymiana 

oświetlenia w laboratorium 0007, malowanie , wymiana oświetlenia i wykładziny podłogowej w 

pokojach 4,5,6 Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii  - 16 130,12 zł 

Materiały + robocizna własna 

 

IV.      WP. Waszyngtona 4/8                                           174 366,10 zł 

-remont w zakresie wymiany drzwi wejściowych do sal dydaktycznych SNJO , remont sal 

dydaktycznych 703, 706, 605, 607, 322 Wydziału Pedagogicznego , naprawa dachu na segm A, 

remont łazienki damskiej na parterze  

                                                                                                   - 131 373,05 zł  

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń na parterze dla potrzeb 

kierunku Fizjoterapii                                         -   33 980,00 zł 

                                                                                                  - 165 353,05 zł Usługi zewn                           

-Malowanie sal 227,228, pokoje gościnne 335,336,337,338; pokój 141 

 malowanie korytarzy IV,  VI, VII piętrze i parter k.sal 42,43,44, malowanie Sali 54, Sali Senatu, 

Sali 36 (parter)                                                  -    9 013,05 zł Materiały + robocizna własna                                     
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V.    WFH. Al. Armii Krajowej 36A    18 711,64 zł + 45 756,00 zł =   57  040,83 zł                           

           

Wymiana wykładziny podłogowej w Sali 101-102    - 8 824,83 zł 

Nadzór robót elektrycznych wymiany i naprawy instalacji elektrycznej w pom. serwerowni                                                                                                  

- 2 460,00zł 

                    Usługi zewn.                                                                                11 284,83 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Termorenowacja budynku 

dydaktycznego AJD prz Al. Armii Krajowej 36A” obejmującej termorenowację budynku, 

dobudowę windy wymianę stolarki i wszystkich instalacji wewn., oraz dostosowanie do 

wymogów ochrony p.poż. – 45 756,00 zł 

                  Usługi zewn. Razem                                                                    57 040,83 zł 

- Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w pom. serwera  , malowanie korytarza przy wejściu 

– pom po kiosku spoż., malowanie Sali 101 – 7 426,81 zł Materiały + robocizna własna 

VI.      W. SZTUKI , ul. Dąbrowskiego 14                          24 607,45 zł 

- Opracowanie dokumentacji remontu instalacji elektrycznej w Sali 208,208A,208B                                                                   

- 1 845,00 zł Usługa zewn. 

-Remont pracowni 208, malowanie i rob. elektryczne w pom. 101,102,malow.plansze 201,  

malowanie i rob. elektryczne pom. 207,207A, pom. 3, 103, 201, 202, 204, 205                                              

- 22 762,45 zł Materiały + robocizna własna 

RAZEM                                                               633 108,55 zł 

W tym usługi zewnętrzne                                                   565 977,23 zł 

             materiały + robocizna własna                                 67 131,32 zł  

                  KONSERWACJE I NAPRAWY BIEŻĄCE                                    60 367,83 zł 

                                materiały i robocizna własna 

                  RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH  DYDAKTYCZNYCH   

                                                                                                693 476,38 zł 

              W tym usługi zewnętrzne                                   565 977,23 zł 

                           materiały + robocizna własna            127 499,15 zł 

                                                      

Została udzielona Dotacja z budżetu miasta w kwocie 150 000,00 zł na remont sal dydaktycznych Wydziału 

Pedagogicznego oraz Studium Nauki Języków Obcych w budynku dydaktycznym przy ul. Waszyngtona 4/8 i 

remont audytorium Sali Rady Wydziału na Wydziale Matematyczno-  Przyrodniczym przy Al. Armii 

Krajowej 13/15. 

Usługi zewnętrzne  565 977,23 zł – 150 000,00 zł = 415 977,23 zł 

Materiały + robocizna własna                                      127 499,15 zł 

 Wartość robót budowlanych z uwzględnieniem dotacji z budżetu miasta 

                                                                                         543 476,38 zł 

                                                                                          

 

VII.  D.S. „SKRZAT” remont klatki schodowej ewakuacyjnej            129 900,00 zł 
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                           wraz z wymianą 4 szt rur deszczowych       

                           remont klatki schodowej głównej                       104 282,41 zł 

RAZEM    ROBOTY BUDOWLANE W D.S. SKRZAT       

                                                                                   234 182,41 zł (Usługi zewn) 

          WARTOŚĆ  OGÓLNA  ROBÓT BUDOWANYCH W   2014 ROKU 

                                                                                                                    927 658,79 zł 

 

9.3 PROJEKTY EUROPEJSKIE 

 

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 EFRR w ramach RPO WSL  

na lata 2007-2013 (Priorytet VIII, Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”) złożony z dwóch 

zadań: 

Zadanie I: „Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy 

naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”: 

12.2014 r. – badanie utrzymania trwałości projektu pod kątem zgodności z zapisami umowy  

o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa – procedura IZ RPO monitorowania 

projektów poprzez ankiety trwałości w okresie pięciu lat od daty zakończenia projektu, rozumianej jako data 

dokonania ostatniej refundacji poniesionych wydatków. 

Zadanie II: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy 

naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”: 

01.2014 r. – zatwierdzenie przez IZ RPO WSL poziomu osiągnięcia w projekcie wskaźników rezultatu: 

„Liczba osób korzystających z infrastruktury otoczenia obiektów”, „Liczba osób korzystających z 

zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych”, „Liczba osób korzystających z zakupionego 

wyposażenia”, „Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem”;  

11.2014 r. – badanie utrzymania trwałości projektu pod kątem zgodności z zapisami umowy  

o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa – procedura IZ RPO monitorowania 
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projektów poprzez ankiety trwałości w okresie pięciu lat od daty zakończenia projektu, rozumianej jako data 

dokonania ostatniej refundacji poniesionych wydatków. 

II. Projekt „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w 

budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15  

w Częstochowie” współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (Priorytet I, 

Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”): 

09-12.09.2014 r. – kontrola IZ RPO WSL na zakończenie projektu celem oceny zgodności wykorzystania 

środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy 

Zarządem Województwa Śląskiego a Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie – wynik kontroli: bez 

zastrzeżeń; 

09.2014 – osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu pn. „Liczba projektów badawczych, 

rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury”; 

11.2014 r. – zatwierdzenie wniosku o płatność końcową projektu; 

12.11.2014 r. – refundacja z EFRR płatności końcowej w projekcie w wysokości 58 758,29 zł, wejście 

projektu w okres trwałości. 

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

w Częstochowie” współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 

(Priorytet VIII, Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”): 

11.2014 r. – badanie utrzymania trwałości projektu pod kątem zgodności z zapisami umowy  

o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa – procedura IZ RPO monitorowania 

projektów poprzez ankiety trwałości w okresie pięciu lat od daty zakończenia projektu, rozumianej jako data 

dokonania ostatniej refundacji poniesionych wydatków. 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): 

I.  „Wykorzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku 

pracy”:  

Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

05-07.02.2014 r. – kontrola na zakończenie realizacji projektu – wynik kontroli: projekt został zrealizowany 

prawidłowo; 
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06.2014 r. – zatwierdzenie prze IP końcowego wniosku o płatność – kwota zatwierdzonych wydatków w 

ramach wniosku końcowego: 124 140,31 zł 

- całkowita kwota dofinansowania rozliczona w ramach projektu – 2 744 617,23 zł w okresie realizacji: 

01.09.2009 – 31.12.2013 r. 

- liczba studentów WMP objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 488. 

II. „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez 

zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów  

i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej” 

Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Cele projektu: 

- poprawa efektywności zarządzania zasobami i lepsza organizacja uczelni poprzez wdrożenie 1 modelu 

zarządzania jakością do końca 2014 r. i podniesienie kompetencji 52 osób z kadry kierowniczej 

- wdrożenie systemu klasy ERP z systemem elektronicznego obiegu dokumentów i systemem monitorowania 

kariery zawodowej absolwentów wraz z platformą sprzętową 

- podniesienie kompetencji 52 osób z kadry kierowniczej poprzez udział w wybranych studiach 

podyplomowych i szkoleniach. 

Okres realizacji projektu: 02.01.2013 – 31.12.2014 r. 

- kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2014 r. rozliczona w ramach czterech wniosków o płatność – 

1.958.981,28 zł  

- całkowita kwota wydatków poniesionych w projekcie – 3 024 960,28 zł 

- liczba uczestników objętych wsparciem w projekcie – 250. 

W ramach projektu wdrożono model zarządzania jakością oparty o system klasy ERP  

z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemem monitorowania kariery zawodowej absolwentów wraz z 

platformą sprzętową, zrealizowano szkolenia i studia podyplomowe dla kadry kierowniczej, osiągnięto 

wszystkie założone cele i wskaźniki. 

III. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy” 

Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 
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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 staży zawodowych  

w okresie od 01.10.2012 r. do 31.08.2015 r. 

- zwiększenie potencjału edukacyjnego uczelni oraz podwyższenie poziomu kształcenia dzięki wprowadzeniu 

nowoczesnych programów nauczania w okresie  

od 01.10.2012 r. do 31.08.2015 r. 

- zwiększenie wiedzy i umiejętności studentów dzięki udziałowi w zajęciach wyrównawczych od 01.10.2012 

r. do 20.06.2013 r. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.08.2015 r. 

- kwota dofinansowania otrzymana w 2014 r. – 1.261.500,00 zł 

- kwota wydatków poniesionych w projekcie w 2014 r. – 974.387,10 zł  

- liczba uczestników objętych wsparciem od początku realizacji projektu – 89. 

 

Wnioski o dofinansowanie z EFS złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy: 

I. „Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” –  

Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

planowany okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 28.02.2015 

grupa docelowa: studenci WMP 
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wnioskowana kwota 1 345 706,30 zł  

marzec 2014 r. – pozytywna ocena merytoryczna wniosku (77 pkt), nieprzyjęcie do dofinansowania z powodu 

braku środków finansowych w związku z wyczerpaniem alokacji na konkurs, protest na nieprzyjęcie wniosku 

do dofinansowania i wniesienie o ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami wyboru projektów 

określonymi w dokumentacji konkursowej; 

maj 2014 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu; 

lipiec 2014 r. – ponowna pozytywna ocena merytoryczna wniosku (112,5 pkt), nieprzyjęcie do 

dofinansowania z powodu braku środków finansowych w związku z wyczerpaniem alokacji na konkurs. 

II. „Nowocześnie wykształcony student AJD” –  

Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

planowany okres realizacji projektu: 01.02.2015 – 30.09.2015 

grupa docelowa: studenci WMP 

wnioskowana kwota 423 320,00 zł  

lipiec 2014 r. – złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs zamknięty na projekty mające na celu wsparcie 

współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i 

praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia; 

kształtowanie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy; 

sierpień 2014 r. – odrzucenie wniosku ze względów formalnych; złożenie protestu na odrzucenie wniosku; 

wrzesień 2014 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu, przekazanie wniosku do oceny merytorycznej; 

listopad 2014 r. – pozytywna ocena merytoryczna wniosku (100,5 pkt), nieprzyjęcie do dofinansowania z 

powodu braku środków finansowych w związku z wyczerpaniem alokacji na konkurs, protest na nieprzyjęcie 

wniosku do dofinansowania i wniesienie o ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami wyboru 

projektów określonymi 

w dokumentacji konkursowej. 

III. „ImPuls – aktywizacja zawodowa absolwentów Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie” projekt ponadnarodowy 

Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
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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  

marzec 2014 r. – negatywna ocena merytoryczna wniosku (63,5 pkt) 

Perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach funduszy Unii Europejskiej (EFRR): 

Projekt inwestycyjny z zakresu infrastruktury B+R pn. „Zintegrowane laboratorium badań 

środowiskowych i nowych materiałów” na liście projektów kluczowych zgłoszonych do finansowania w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:  

01.2014 r. – wstępna ocena projektu dokonana przez MNiSW/ NCBR/ OPI; 

01-12.2014 r. – uszczegółowienia do fiszki projektowej; 

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 wdrożeń we współpracy  

z przedsiębiorcami, głównie z województwa śląskiego. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.2015 – 12.2017 

Planowany koszt całkowity projektu: 25.000.000,00 zł. 
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI 

 

12.1. SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU INFRASTRUKTURY  INFORMATYCZNEJ 

 

1. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 - Zwiększenie przepustowości dostępu do sieci Internet w budynku przy ul. AK 36a 

- Instalacja i konfiguracja sprzętu umożliwiającego bezprzewodowy dostęp do sieci Internet w budynku przy 

ul. AK 36a 

- Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 

- Nie powodująca przerwy w pracy pracowników wymiana wszystkich systemów operacyjnych na aktualnie 

wspierane na komputerach z dostępem do danych osobowych 

- przystosowanie serwerowni w budynku przy ul. AK 36a do standardów jakie powinna spełniać serwerownia 

- częściowe wdrożenie wirtualizacji serwerów obsługujących dział administracji AJD 

Plan działania na rok 2015 

- utrzymanie ruchu w zakresie dostępu do sieci Internet dla pracowników AJD 

- rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej AJD 

- dalsza wirtualizacja serwerów obsługujących dział administracji AJD 

- wdrożenie internetowego systemu zgłaszania problemów technicznych 

- wdrożenie dostępu do sieci EDUROAM na terenie Uczelni. 

 

12.2. INFORMATYCZNA OBSŁUGA DYDAKTYKI 

 

Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki 

Do zadań zespołu należy przede wszystkim: 

 bieżąca administracja systemami: USOS, USOSweb, UL, APD, ECTS, BIRT, CELCAT, CAS, USOSAPI, 

SOD, PLAGIAT oraz pomoc użytkownikom w/w systemów, obsługa systemu rekrutacji IRK, wydruk 

elektronicznych legitymacji studenckich ELS oraz doktoranckich ELD. 

 administracja stroną internetową Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia USZJK, stroną 

systemu USOSweb, rejestracji żetonowych UL. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zespół dokonał realizacji następujących zadań: 

 aktualizacja wersji systemu USOS od wersji 5.4.3 do najnowszej wersji  6.0.1  

 aktualizacja wersji systemu USOSweb, UL, APD od wersji 5.4.3 do 6.0.1 

 uruchomienie serwera pamięci masowych na potrzeby rozwoju systemu USOS  
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 administrowanie systemem rejestracji żetonowych UL na potrzeby rejestracji na przedmioty swobodnego 

wyboru (PSW), lektoraty (LEK) oraz zajęcia z wychowania fizycznego  (WF) na semestr letni oraz 

zimowy 

 wdrożenie pełnej obsługi studiów podyplomowych w USOS 

 wdrożenie modułu Płatności oraz integracja z systemem EGERIA w obszarze studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych oraz podyplomowych  

 uruchomienie modułu Akademiki w USOS dla pracowników DS. „SKRZAT” 

 administrowanie modułem ankiet ogólnych oceny pracy dziekanatu oraz ankiet dotyczących oceny zajęć 

dydaktycznych w USOSweb 

 przeprowadzenie eksportu studentów, doktorantów oraz świadczeń pomocy materialnej do systemu POL-

on 

 szkolenia nowych planistów z systemu CELCAT na rok akademicki 2014/15 

 cykliczna publikacja rozkładów zajęć CELCAT na stronie internetowej 

 bieżąca administracja stronami USZJK, USOSweb oraz UL 

 przygotowanie, opracowanie zagadnień do szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników: 

akademika, dziekanatów, instytutów oraz jednostek międzywydziałowych dotyczących systemu USOS. 

 aktualizacja systemu ankiet do badania losów zawodowych absolwentów wykorzystywanego przez Biuro 

Karier 
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13. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

            Rok akademicki  2014 był jubileuszowym bo 20-tym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy Akademii im. Jana Długosza. Podczas jubileuszowej inauguracji w Filharmonii Częstochowskiej 

została zorganizowana z tej okazji wystawa prac plastycznych słuchaczy UTW i fotografii dokumentujących 

dorobek UTW. Na UTW uczęszcza obecnie blisko 800 słuchaczy. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach 

naszego UTW jest z roku na rok coraz więcej,  co pokazuje  jak duża jest popularność naszego Uniwersytetu i 

zapotrzebowanie społeczeństwa na „edukację przez całe życie”. Oferta zajęć w ramach UTW była i  jest 

bardzo zróżnicowana. Słuchacze mają możliwość uczestnictwa w cotygodniowych wykładach z różnych 

dziedzin życia i nauki, prowadzonych przez wykładowców z naszej uczelni i zaproszonych gości.   

Oprócz wykładów proponujemy słuchaczom UTW dodatkowe zajęcia, takie jak: 

 lektoraty języków obcych (j. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski ),  

 zespół plastyczny, , 

 pracowania komputerowa,  

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

 sekcja filozoficzna            

 sekcja turystyczna, 

 sekcja brydżowa. 

 sekcja astronomiczna 

 warsztaty prozdrowotne 

 sekcja fotograficzna 

 sekcja robótek ręcznych.  

W ramach tych sekcji słuchacze współtworzą program ich działania i sami go realizują,. Prężnie działający 

samorząd słuchaczy przygotowuje dla całego UTW programy kulturalne, wycieczki, warsztaty  i inne 

dodatkowe formy spędzania wolnego czasu. Wszystkie informacje dotyczące działalności UTW znajdują się 

na stronie internetowej UTW (utw.ajd.czest.pl), którą teraz tworzą sami słuchacze. Można  tam zapoznać się z 

programem UTW, aktualnymi wydarzeniami, zobaczyć zdjęcia, a także poznać zainteresowania naszych 

słuchaczy.   W roku 2014 doktoranci z Wydziału Filologiczno-Historycznego prowadzili dodatkowe wykłady 

dla słuchaczy UTW z zakresu literaturoznawstwa i historii.  W maju 2014 roku UTW był współorganizatorem 

I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50 +wobec przemian 

i wyzwań rynku pracy.Po raz kolejny w roku 2014  słuchacze UTW reprezentowali nasz UTW w VI 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Studentów ‘Trzeci wiek na start”..  W roku 2014 ukazał się szósty 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. W 

roku 2014 po raz czwarty zorganizowano we współpracy z samorządem studenckim Bal Pedagoga”, na 

którym wszystkie pokolenia studentów bawiły się razem i równie dobrze, Rok  akademicki 2014 był kolejnym 

rokiem współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku działającymi na terenie naszego miasta - UTW 

przy Politechnice Częstochowskiej a także Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Hospicjum Częstochowskim ‘ Dar Serca”.. Ogromne znaczenia dla życia UTW mają 

okolicznościowe spotkania i imprezy przygotowywane. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 

Wielkanocnych oraz liczne pikniki, bale (z okazji wiosny, andrzejkowy, karnawałowy), wycieczki 

krajoznawcze itp. Ważną rolę w życiu UTW odgrywa współpraca z licznymi instytucjami kulturalnymi,  z 

naszego miasta, które poza gościnnością jakiej udzielają z okazji organizowanych wystaw, zapraszają również 

naszych słuchaczy do uczestnictwa w życiu kulturalnym Częstochowy (zniżki na bilety do teatru, kina, na 

koncerty, wystawy itp.). Tradycją już stały się wykłady w częstochowskim teatrze połączone z uczestnictwem 

słuchaczy w spektaklu teatralnym ( tym roku 4 razy).  O randze naszego UTW i życzliwości dla nas świadczy 

obecność na wszystkich ważnych i uroczystych spotkaniach Prezydenta Miasta, przedstawicieli instytucji 

kulturalnych działających w mieście, posłów i przyjaciół UTW oraz ciągle zwiększająca się liczba chętnych 

do uczestnictwa w zajęciach  i życiu UTW. 
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14. 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. 

Najważniejszym 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  wdrożono także  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 branżowymi 

(edukacyjnymi, społecznościowymi oraz ogólnymi. Zorganizowano „Dni Otwarte”, „Dyktando Częstochowskie”, „Konkurs na plakat AJD”  oraz 

przeprowadzono szereg spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, 

lublinieckiego, zawierciańskiego, kłobuckiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego. Prowadzono stały kolportaż materiałów informacyjnych o AJD – 

Informacja Miejska, Dom Pielgrzyma „Jasna Góra” oraz  prezentowano Uczelnię i przygotowywano promocję  oferty dydaktycznej podczas 

uroczystości miejskich. 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  główne źródło informacji i promocji Uczelni. Realizowano kampanie wizerunkową oraz  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 umożliwiające przygotowanie rankingów uczelni wyższych 

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 wyższego tj :  „Akademia w 

Bibliotece” i „Akademicka Częstochowa”. Biuro poprzez wszystkie realizowane działania dbało o  pozytywny wizerunek Akademii w otoczeniu 

wewnętrznym i zewnętrznym Uczelni. 

15.WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI 

 

15.1 OSIĄGNIĘCIA UCZELNI W ROKU 2014 

 

W roku 2014 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę instytucjonalną na Wydziale Sztuki i 

wydała ocenę pozytywną.  

Ponadto Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację na Wydziale Nauk Społecznych i na 

Wydziale Pedagogicznym celem dokonania oceny programowej na kierunkach: 

 filozofia - studia pierwszego stopnia, 

 pedagogia - studia pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do prowadzenia: 
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 studiów pierwszego stopnia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały – Decyzja 

MNiSW z dnia 17 lipca 2014r.  

 

15.2 OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW AJD W ROKU 2014 

 

Szczególne osiągnięcia  Artystyczne 

Nagrody pracowników: 

- Korneliusz Wiatr,  Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury, 

listopad 2014. 

- Korneliusz Wiatr, III Ogólnopolski Konkurs „Jazz & School Festiwal, Lubaczów, 28–30 maja 2014 (Big-

band Główna Nagroda w kategorii „jazz i muzyka rozrywkowa”) organizator: Centrum Edukacji Artystycznej 

w Warszawie.  

- Przemysław Jeziorowski, Wyróżnienie dla Chóru CANTO CANTARE Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 

Politechnice Częstochowskiej – XIX wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – Myszków 2014 – 

2014.11.04.  

Nagrody i wyróżnienia studentów: 

- Kamil Banach (dr K. Suska-Zagórska) - III nagroda na konkursie Studentska Umelecka Cinnost, 

Rużomberok, 2014. 

- Liubow Nazarowa (dr hab. Robert Gawroński prof. AJD) - II nagroda na konkursie Studentska Umelecka 

Cinnost, Rużomberok, 2014 

- Agnieszka Wilk (dr Barbara Karaśkiewicz) - III nagroda na konkursie Studentska Umelecka Cinnost, 

Rużomberok, 2014  

- wyróżnienia studentów na Konkursie Dobrej Piosenki (czerwiec 2014).  

Osiemnastu pracowników zostało wyróżnionych nagrodami Rektora AJD, 7 pracowników otrzymało nagrody 

i wyróżnienia w konkursach: 

 dr hab. Zdzisław Wiatr wyróżnienie honorowe - „8 Międzynarodowe Biennale Miniatury”, „Gaude Mater”, 

Częstochowa;  

dr Witold Zaręba, Grand Prix, nagroda prezydenta miasta Kalisza;  

dr hab.  Katarzyna Winczek - Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki UTH, 43. Ogólnopolski Salon Zimowy, 

Radom;  

mgr R.Ochoa-Dąderska, Nagroda Ecoinstituto del Friuli Venezia Giulia za Współpracę Zarządzania 

Projektami Unijnymi;  

dr Bartosz Frączek - Palm ART Award 2014 Lipsk , Diplom of excellence /wyróżnienie/;  

dr hab. Włodzimierz Kulej, 4 Międzynarodowe Biennale Obrazu ''Quadro Art'' - Łódź – /wyróżnienie/;  

dr Dariusz Słota, wyróżnienie  4 Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro Art.”, Łódź; Wyróżnienie 

Ogólnopolski Konkurs Malarski „Barwy Morza” Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART, 

Narodowe Muzeum w Gdańsku oddział w Gdyni; 

Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy dla mgr Żanety Wojtali.  

Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostali wyróżnieni  

w konkursie „Klimaty Częstochowy” oraz  ogólnopolskim festiwalu „Syntezje”: 

Kamil Pawlik, I miejsce (ex quo) w kategorii fotografii reportażowej, konkurs „Klimaty Częstochowy” (spec. 

Fotografia, prac. Jerzy Piwowarski), 
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Aleksandra Szczygieł, nominacja do nagrody i udział w ogólnopolskim Festiwalu „Synestezje” (Kraków), 

(spec. Fotografia, prac. Jerzy Piwowarski). 

 

15.3 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW AJD W ROKU 2014 

 

Do największych osiągnięć sportowych będących udziałem pracowników SWFiS prowadzących reprezentacje 

Uczelni w roku 2014 należy zaliczyć zdobyte medale i wywalczone wysokie miejsca  

w Akademickich Mistrzostwach Świata, Europejskich Igrzyskach Studentów, Akademickich Mistrzostwach 

Polski i Mistrzostwach Polski AZS.  Największe sukcesy odnieśli sztangiści prof. Wiesława Pilisa, tenisistki 

stołowe dr Wiesława Pięty i piłkarki mgr Waldemara Mroczka. 

 

 


