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2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

2.1 KIERUNKI STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie obejmują następujące
kierunki:

Wydział Filologiczno-Historyczny
Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia

Filologia polska

studia pierwszego i drugiego stopnia

Filologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

─ specjalność: filologia angielska
─ specjalność: filologia germańska
Historia

studia pierwszego, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo europejskie

studia pierwszego stopnia

Politologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia doktoranckie:

studia trzeciego stopnia

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

studia pierwszego stopnia

Biotechnologia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Chemia

studia pierwszego i drugiego stopnia

Dietetyka ( profil praktyczny)

studia pierwszego stopnia

Fizyka

studia pierwszego i drugiego stopnia

Informatyka

studia pierwszego stopnia

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

studia pierwszego stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa

studia pierwszego i drugiego stopnia
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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 ( profil praktyczny)

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

studia pierwszego i drugiego stopnia

Specjalności:
 doradztwo zawodowe i personalne
 doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
 pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 pedagogika osób z niepełnosprawnością
intelektualną
 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 geragogika
 coaching kariery z doradztwem zawodowym
Praca socjalna

studia pierwszego stopnia

Turystyka i rekreacja

studia pierwszego stopnia

Wychowanie fizyczne

studia pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Sztuki
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia pierwszego i drugiego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia pierwszego i drugiego stopnia

Grafika

studia pierwszego i drugiego stopnia
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Malarstwo

studia pierwszego i drugiego stopnia

2.2 AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W roku 2015 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła następujące oceny wszystkie z wynikiem
pozytywnym:
- instytucjonalną na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
- programową na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale
Pedagogicznym:
*

filozofia – studia pierwszego stopnia

*

pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia

Ponadto Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację na Wydziale Nauk Społecznych i na
Wydziale Pedagogicznym celem dokonania oceny programowej na kierunkach:


administracja- studia pierwszego i drugiego stopnia,



praca socjalna - studia pierwszego.

2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do prowadzenia:
 studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka – Decyzja MNiSW z dnia 3 czerwca 2015r.
Kierunki studiów podyplomowych prowadzone w roku akademickim 2014/2015
1. Administracja publiczna
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
4. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
5. Edukacja filozoficzno-etyczna
6. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
7. Edukacja w sztukach plastycznych
8. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
9. Logopedia (logopeda oświatowy)
10. Matematyka
11. Multimedia
12. Oligofrenopedagogika
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13. Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
14. Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
15. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną
16. Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
17. Zarządzanie placówką oświatową

Oferta studiów podyplomowych – około 60 form, w tym nowoutworzone w 2015 roku:


Edytorstwo tekstu



Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa



Terapia pedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się



Case Management



Profilaktyka społeczna z elementami doradztwa



Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią



Terapia pedagogiczna dziecka z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi

2.4 LICZBA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA
Informacje zawarte w Tabeli 1 uwzględniają liczbę studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz w tabeli
nr 2 liczba studentów studiów trzeciego stopnia według stanu na 30 listopada 2015r. (łącznie z cudzoziemcami)

Tabela 1.Studenci
Wydziały
Forma studiów

Studia stacjonarne
Studia

FilologicznoHistoryczny

Matematyczno Nauk
-Przyrodniczy Społecznych

Pedagogiczny

Sztuki

2014

2015

1 062

496

618

1 481

333

4411

3990

69

115

261

406

0

978

851

1 131

611

879

1887

333

5389

4841

niestacjonarne
Ogółem
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Tabela 2. Doktoranci
Wydziały
FilologicznoHistoryczny

Forma studiów
Studia stacjonarne

MatematycznoPrzyrodniczy

30.11.

30.11.

2014

2015

150

40

177

190

0

0

0

0

150

40

177

190

Studia
niestacjonarne
Ogółem

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych

713 – 2012 479 – 2013 454 – 2014 423- 2015

2.5 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Tabela 3.
Wydziały
Forma studiów

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Ogółem

FilologicznoHistoryczny

Matematyczno
Nauk
Pedagogiczny Sztuki
-Przyrodniczy Społecznych

13/14 14/15

295

220

205

598

70

1524 1388

6

41

79

205

0

384

331

301

261

284

803

70

1908

1 719

Ogółem w latach 1973 – 2015 mury Uczelni opuściło 57 598 absolwentów.

2.6 ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH

W roku akademickim 2014/15 zrealizowano ogółem: 136 064 godzin, w tym:

− pracownicy (w pełnym bądź niepełnym zatrudnieniu - etat): 99 745 godzin
− w ramach godzin ponadwymiarowych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):25 975 godzin
− w ramach umowy cywilno – prawnej (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych): 10 344 godzin
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Tabela 4.
Rok akademicki

2014/2015

2015/2016

Godziny dydaktyczne

PLAN

PLAN

Godziny ponadwymiarowe

31102

26373

Umowy cywilno-prawne

11288

14655

Ogółem

42390

41028

2.7 WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2015/2016 w porównaniu z rokiem 2014/2015
Tabela 5. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów I, II i III stopnia w porównaniu z ilością
kandydatów kształtowała się następująco:
Forma studiów

ROK 2015/2016

ROK 2014/2015

Kandydaci

Przyjęci

Kandydaci

Przyjęci

Studia stacjonarne

2278

1805

2463

1852

Studia niestacjonarne

368

330

466

396

Ogółem

2646

2135

2929

2248

Tabela 6. Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów I, II, i III stopnia na poszczególnych
Wydziałach kształtowała się następująco
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Wydziały
Forma studiów

FilologicznoHistoryczny

Matematyczno
Nauk
Pedagogiczny
-Przyrodniczy Społecznych

Sztuki

Razem
Razem
2014/2015 2015/2016

Studia stacjonarne
Kandydaci

632

385

355

759

147

2463

2278

Przyjęci - I0

348

253

151

396

97

1197

1245

- II0

113

24

114

225

36

600

512

- III°

36

12

-

-

-

55

48

Studia niestacjonarne
Kandydaci

31

54

115

168

-

466

368

Przyjęci - I0

29

48

56

75

-

213

208

- II0

-

-

49

73

-

183

122

- III°

-

-

-

-

-

-

-

Ogółem
Kandydaci

663

439

470

927

147

2929

2646

Przyjęci - I0

377

301

207

471

97

1410

1453

- II0

113

24

163

298

36

783

634

- III°

36

12

-

-

-

55

48
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2.8

FUNKCJONOWANIE UCZELNIANEGO

SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA
W roku akademickim 2014/2015 kontynuowano prace nad ewaluacją i doskonaleniem
funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) z wykorzystaniem
wskazówek i sugestii Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wizytującego kierunki i jednostki
Uczelni.
Zrealizowano plan działań na rok 2014/2015, określający zakres najistotniejszych prac w
ramach USZJK. Wprowadzono

zmiany w USZJK w związku z nowelizacją ustawy Prawo o

szkolnictwie wyższym. Przeprowadzono spotkania w związku z udoskonalaniem USZJK i zmianami
związanymi z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, szczególnie z powodu dostosowania
profili praktycznych i profili ogólnoakademickich. Opracowano i wprowadzono badania ankietowe
oceny jakości kształcenia przez studentów, doktorantów i słuchaczy. Trwały prace nad opracowaniem
badania ankietowego dla pracownika naukowo-dydaktycznego i badania ankietowego dla pracownika
administracji. Opracowano nowy wzór hospitacji zajęć dydaktycznych, który wprowadzono do uchwały
Senatu, obligując jednostki Uczelni do wykorzystania nowego wzoru. Opracowano system szkoleń i
warsztatów z zakresu nowych metod dydaktycznych związanych z jakością kształcenia dla
pracowników Uczelni (kształcenie on-line). Jednostki Akademii dokonały samooceny zgodnie z
wymogami ustalonymi w zarządzeniu rektora. Stale rozwijany jest system informacyjny dotyczący
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.
Opracowano zarządzenie związane z ww. zagadnieniami.
Zespoły USZJK złożyły właściwe sprawozdania ze swojej działalności, potwierdzając starania o
podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach. 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 II Ogólnouczelniane Warsztaty dobrych praktyk w zakresie jakości
kształcenia. Prezentacja z tematyką Warsztatów została 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 2015/2016, 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 1 435 studentów:
-

stypendia socjalne

– 1 132 studentów

-

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

–

102 studentów

-

stypendia rektora dla najlepszych studentów

–

365 studentów

-

zapomogi

–

90 studentów

2) Systemem stypendialnym objętych jest 64 doktorantów:
-

stypendia socjalne

– 36 doktorantów

-

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

–

-

stypendia dla najlepszych doktorantów

– 30 doktorantów

-

zapomogi

– 6 doktorantów

7 doktorantów

Domu Studenckim „Skrzat” zakwaterowanych jest 265 studentów i 9 doktorantów
1)

Stypendia doktoranckie
– Wydział Filologiczno-Historyczny
– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

2)

– 18 doktorantów
– 22 doktorantów

Stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
doktorantom
– Wydział Filologiczno-Historyczny
– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

– 28 doktorantów
– 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 2015 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.
W celu zabezpieczenia miejsc praktyk dla studentów Uczelnia podpisała 118 „porozumień w sprawie
studenckich praktyk zawodowych”
Tabela 7.
Przedszkola

12



Szkoły
podstawowe

14

Gimnazja

Szkoły
średnie

Placówki w
Częstochowie

Placówki poza
Częstochową

Razem

6

16

43

27

118

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 8. Praktyki pedagogiczne śródroczne odbyte w roku 2015
Liczba grup stud.
odbywających praktyki

Liczba nauczycieli opiekunów praktyk
(liczba umów o dzieło)

Liczba placówek
(liczba umów
organizacyjnych)

Okres
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjon.

Studia
stacjonarn.

Studia
niestacjon.

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjon.

02.03.201516.06.2015

22

0

25

0

11

0

01.10.201529.01.2016

28

0

28

0

10

0

Razem:

50

0

53

0

21

0

praktyk
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Praktyki ciągłe
Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego stażu zawodowego studentów.

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

‒

2510 studentów studiów stacjonarnych

‒

448 studentów studiów niestacjonarnych

Tabela 9. Wymiar praktyk jakie odbywali studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wymiar

1 tyg.

2tyg.

3 tyg.

4 tyg.

5 tyg.

6 tyg.

Razem

Liczba
studentów
studia stacjonarne

849

834

151

676

0

0

2510

Liczba
studentów
studia niestacjonarn.

172

177

30

69

0

2

448

Praktyki

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).
W Częstochowie praktykę odbywało 1232 studentów, poza Częstochową - 1278 studentów. Ogólna
liczba miejsc praktyk dla studentów studiów stacjonarnych wyniosła 1348.
Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki ciągłe w miejscu stałego zamieszkania w 399
placówkach. W Częstochowie praktykę odbywało 102 studentów, poza Częstochową - 346 studentów.
Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało:

125 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych

36 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych.
Tabela 10. Organizacja praktyk ciągłych w roku 2015
Praktyki ciągłe

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Liczba studentów odbywających praktyki

2510

448

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych
umów organizacyjnych

1348

399

Liczba nauczycieli akademickich –opiekunów
dydaktycznych praktyk

125

36
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Praktyki ciągłe dla słuchaczy studiów podyplomowych

Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego stażu zawodowego słuchaczy.
Słuchacze studiów podyplomowych odbywali praktyki ciągłe w terminach ustalonych przez Władze
Uczelni
Praktyki ciągłe odbywało:


50 słuchaczy studiów podyplomowych w 30 placówkach oświatowych

Tabela 12. Wymiar praktyk jakie odbywali słuchaczy studiów podyplomowych

1
tyg.

Wymiar praktyki

2

3
tyg.

4
tyg.

5
tyg.

6
tyg.

Razem

0

0

0

0

50

tyg.
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych

32
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Ogólna liczba miejsc praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych wyniosła 43.
14 słuchaczy odbywało praktyki na terenie Częstochowy, a 36 słuchaczy odbywało praktyki poza
Częstochową. Opiekę nad słuchaczami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało 3 nauczycieli
akademickich.



Praktyki ciągłe nie objęte planem studiów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych mają
możliwość odbywania dodatkowych praktyk, nie wynikających z programów studiów.
Tabela 13.

Praktyki ciągłe

Studia stacjonarne,
niestacjonarne i podyplomowe

Liczba studentów odbywających praktyki
Liczba placówek
organizacyjnych

praktyk

-

liczba

31
zawartych

umów

20

18

3.3ORGANIZACJA STAŻY I KARIER
Biuro Karier jest jednostką uczelni, której głównym celem jest pomoc studentom i absolwentom w
aktywnym wejściu na rynek pracy, rozwoju zawodowym oraz zaplanowaniu ściezki kariery. Oferta
Biura Karier jest skierowana do studentów, absolwentów i pracodawców.
Działalność Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 skupiała się wokół następujących obszarów:
1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
W związku z nowelizacją w 2014 r. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym monitorowanie karier
zawodowych absolwentów zostało dostosowane do wymogów obowiązujących przepisów.
Został opracowany nowy, poszerzony zakres ankiety absolwenta, w szczególności o pytania dotyczące
programu kształcenia w celu jego dostosowania do potrzeb rynku pracy. Zmieniono również
częstotliwość badania z 3 i 5 lat na okres po roku, 3 i 5 latach od ukończenia studiów.
Szczegółowe wytyczne wraz z kwestionariuszem ankiety zostały wprowadzone zarządzeniem Rektora.

2. Szkolenia
W roku akademickim 2014/2015 było uruchomionych 23 szkolenia, 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.
Poza stałą ofertą 23 szkoleń, Biuro Karier zorganizowało następujące warsztaty/szkolenia:
Tabela 14.
Nazwa szkolenia/warsztatu
-„Zanim wejdziesz na rynek pracy poznaj swój potencjał” - samoocena
predyspozycji i preferencji zawodowych
- „Bezpieczny start dla twojego biznesu”
- „Etat czy własna firma – przedsiębiorczość na rynku pracy”
„Przedsiębiorczość w poszukiwaniu etatu - strategiczny plan przygotowania
aplikacji”
„Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - co wybrać?”
„Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej”
Jakich błędów nie popełnić przygotowując CV?
Etapy rekrutacji - jak się przygotować i przejść przebojem zdobywając wymarzoną
pracę?
Brak doświadczenia? Czy na pewno? Wada czy atut?
Gdzie tak naprawdę chcę pracować? Na co zwracać uwagę aplikując?
Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
„Spójrz na CV okiem pracodawcy”
„Jak skutecznie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej”

Termin
Październik 2014
r.

Listopad 2014 r.

Kwiecień 2015 r.

Maj 2015 r.

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
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psychologa. Pomoc psychologiczną dla studentów świadczyła dr Elżbieta Kornacka-Skwara –
pracownik Zespołu Badawczego Psychologii Stosowanej Wydziału Nauk Społecznych.
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.
4. Pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży
Biuro Karier na bieżąco podawało do wiadomości studentów i absolwentów pozyskane aktualne oferty
pracy, praktyk i staży. W roku akademickim 2014/2015 dysponowaliśmy około 355 ofertami. Na
bieżąco monitorowano oferty pracy na portalach oraz w bazach danych z 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.
5. Rozwijanie przedsiębiorczości
W Uczelni od kwietnia 2013 r. funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Celem jego
działa jest umożliwienia studentom i absolwentom wypróbowania i prowadzenia własnego biznesu pod
opieką inkubatora oraz zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.
W roku akademickim 2014/2015 inkubator czynnie pozyskiwał beneficjentów, którzy byli
zainteresowani prowadzeniem firmy pod opieką inkubatora. Obecnie (stan na 30września 2015 r.)
funkcjonuje 7 startupów (firm): „Mila Project”, „Kanonista”, „Meblokosy”, „Serwkom.net”, „ProjektIntership”, „Bardo Stuff”, Complementray Health”
W październiku 2014 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zostało przeprowadzone
spotkanie pt. „Bezpieczny start dla twojego biznesu” kierowane do studentów, natomiast w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie z zakresu dostępnych form prowadzenia
działalności gospodarczej. Inkubator promował swoją działalność na Tragach Pracy organizowanych
przez naszą Uczelnię jak również przez publiczne służby zatrudnienia.
W marcu 2015 r. odbyły się cykl szkoleń pod nazwą „Wystartuj w biznesie”, który składał się z
następujących szkoleń:
 Crowdfunding zamiast dotacji, czyli jak pozyskać kapitał na start
 oCPM, MPA i CTR czyli szybkie wprowadzenie do reklamy na Facebooku
 Tworzenie modeli biznesowych. Jak zarabiać na darmowych usługach? (szkolenie + warsztaty)
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. Targi Pracy i Dni Kariery
W roku akademickim 2014/2015 zostały zorganizowany w AJD „Dni Kariery” w ramach IV
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”. W ramach „Dni
Kariery” studenci szkolenie i warsztaty:
-„Zanim wejdziesz na rynek pracy poznaj swój potencjał” - samoocena predyspozycji i preferencji
zawodowych
- „Bezpieczny start dla twojego biznesu”
- „Etat czy własna firma – przedsiębiorczość na rynku pracy”
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18 marca 2015 r. zostały zorganizowane Targi Pracy dla studentów i absolwentów. Udział wzięło 20
wystawców, którzy przygotowali oferty pracy krajowej (stałej i tymczasowej) i zagranicznej, oferty
praktyk jak również oferty staży, w tym oferty płatnych staży zagranicznych, oferty szkoleń, kursów.
Na stosiku, można porozmawiać bezpośrednio z pracodawcą, złożyć swoją aplikację, zapoznać się z
wymaganiami kwalifikacyjnymi na poszczególne stanowiska pracy, skorzystać z usług z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
9. Organizacja staży
W roku akademickim 2014/2015 wystąpiliśmy z 4 wnioskami o organizację staży. Urzędy pracy
pozytywnie rozpatrzyły 3 wnioski. Umowy zostały zawarte z 3 stażystami.
Tabela 15.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

6 miesięcy

Liczba
stażystów
1

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

3 miesiące

1

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

6 miesięcy

1

Urząd Pracy

Czas trwania stażu

10. Inna działalność:
- przygotowanie raportu dot. uruchomienia kierunku pielęgniarstwo
- patronat merytoryczny programu stażowego „Kariera na Start”
- propagowanie wysokiej jakości praktyk i staży. Kampania Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania
Kadrami
- prowadzenie strony internetowej Biura Karier oraz profilu na portalu społecznościowym
- udział w konferencji „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” inaugurującej VI Ogólnopolski Tydzień
Kariery 2014
- udział w III Kongresie Akademickich Biur Karier
- udział w szkoleniu w WUP w Katowicach „Instrumenty wsparcia na rynku pracy oraz ABC
podejmowania działalności gospodarczej”
- udział w spotkaniu z Dyrekcją WUP w Katowicach dotyczącym realizacji partnerskiej współpracy
w zakresie wspierania w wejściu na rynek pracy studentów, absolwentów i doktorantów
3.4 DZIAŁALNOŚĆ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU 2015

Działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
w 2015 r. obejmowała:


Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych oraz pracach komisji senackich;



Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej w celu rozpatrywania wniosków o stypendium
Rektora dla najlepszych studentów;



Współorganizację akcji promocyjnej Targi Pracy i „Dzień Otwarty w AJD”;



Pomoc w organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2015;



Przygotowanie corocznego „Balu Otrzęsinowego” dla studentów pierwszych lat oraz
corocznego „Balu Andrzejkowego” dla studentów AJD;



Współpracę z Kołami Naukowymi działającymi w Uczelni, Radą Mieszkańców Domu Studenta
„Skrzat” oraz organizacjami studenckimi i samorządami Uczelni w Częstochowie oraz
Parlamentem Studentów RP;
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Prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem strony internetowej Samorządu;



Pracę w komisji ds. Regulaminu Studiów (obowiązuje od 1 października 2015);



Organizację corocznej Kulturalnej Wiosny Studentów (Juwenalia) w ramach, której odbyły się
rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach, Akademicki Turniej Szachowy, akcję „Studenci
dla Częstochowian”, Targi Zdrowia i Urody, zabawę „Miasto Kolorów”, kabareton z udziałem
Formacji Chatelet;



Współpracę z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Akademii im. Jana

Długosza

w Częstochowie;


Pomoc w organizacji Święta Sportu AJD.
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego była wspierana w swoich działaniach przez władze

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki czemu możliwy był rozwój

i

uczestnictwo w życiu uczelni i współtworzenie środowiska akademickiego regionu częstochowskiego.

3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Organa samorządu doktorantów w roku akademickim 2015/2016 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:


poddanie korekcie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z
dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych;



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;



współpraca z innymi organami samorządu doktorantów oraz Uczelnianą Radą Samorządu
Studenckiego;



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;



kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie oraz rozpoczęcie współpracy z klubem literackim
„Złota Jesień”;



współorganizacja 3 Festiwalu Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich, który
odbędzie się w maju 2016 roku w Ośrodku Kultury Filmowej w Częstochowie;
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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 2015 w SWFiS zatrudnionych było 11 pracowników, w tym 10 na stanowiskach
dydaktycznych. Prowadzili oni zajęcia dla ok. 1150 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 realizowaliśmy 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, tenis stołowy, aerobic, ćwiczenia siłowe, tenis, grupy ogólnego
usprawnienia, gry klubowe dla osób ze zwolnieniami lekarskimi. Studenci wszystkich lat i kierunków
posiadający odpowiednie predyspozycje do sportu kwalifikowanego mogli również wybrać grupy
sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, futsal kobiet, piłka nożna mężczyzn, tenis
stołowy kobiet i mężczyzn, tenis ziemny, podnoszenie ciężarów, narciarstwo zjazdowe i piłka ręczna
mężczyzn. Bazą do prowadzenia zajęć były obiekty własne w Akademickim Centrum Sportowym (hala
sportowa, sala do tenisa stołowego, sala do ćwiczeń muzyczno-ruchowych i aerobiku, siłownia, sala do
zajęć dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym bilard, dart, szachy, piłkarzyki ), 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.
Swoją działalność sportowo-organizacyjną SWFiS realizowało również zgodnie z opracowanym
na rok akademicki 2014/2015 Kalendarzem Imprez Sportowych uwzględniając działania dydaktycznoszkoleniowe oraz terminarz zawodów i rozgrywek klubów współpracujących z Uczelnią. W roku 2015
Studium było organizatorem i uczestniczyło w 24 zawodach i imprezach sportowych, z których 1 miały
zasięg międzynarodowy, 7 ogólnopolski, 5 regionalny, 5 środowiskowy i 6 uczelniany.
Koordynowaliśmy organizację ok. 30 imprez i zawodów sportowych na obiektach Akademickiego
Centrum Sportowego AJD odbywających się w ramach współpracy z klubami
i
środowiskiem
takich
jak
rozgrywki
ligowe,
turnieje
szkolne
oraz
klubowe
z terenu miasta i okolic. Włączyliśmy się w organizację i przeprowadzenie Spartakiady dla osób z
zaburzeniami psychicznymi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Yava. Braliśmy udział w organizowaniu i
prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla słuchaczy UTW. Do największych osiągnięć
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sportowych będących udziałem pracowników SWFiS prowadzących reprezentacje Uczelni w roku 2015
należy zaliczyć wysokie miejsca i medale zdobyte na Uniwersjadzie, Mistrzostwach Polski,
Akademickich Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski AZS. Największe sukcesy były udziałem
tenisistek stołowych dr Wiesława Pięty, sztangistów prof. Wiesława Pilisa, piłkarek mgr Waldemara
Mroczka i lekkoatletów mgr Grażyny Papaj. Kolejny raz nasi studenci zdominowali akademickie
rozgrywki środowiskowe wygrywając większość zawodów 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 120. 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. Pracownicy SWFiS posiadający uprawnienia trenerskie realizowali również zlecone
przez IWFTiF zajęcia z przedmiotów praktycznych i specjalizacji instruktorskich w różnych
dyscyplinach sportowych.
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

Studium Nauki Języków Obcych

obsługuje wydziałów 5: (Wydział Pedagogiczny, Wydział

Filologiczno-Historyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział
Sztuki) w tym liczba obsługiwanych kierunków: 30
Studenci: studia stacjonarne: 1964 ( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Nauk
Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów rozpoczynają lektoraty
od 02.03. 2015 r. );

studia niestacjonarne: 425 ( bez I lat Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczno-Historyczny, studenci tych wydziałów
rozpoczynają lektoraty od 18 lutego 2014 r); Łącznie: 2389
Liczba prowadzonych lektoratów: 3 - j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
W roku akademickim 2015/16 rozpoczęły się również kursy dla dzieci w wieku przedszkolnym (3
grupy),

Studium Nauki Języków Obcych, będące wewnętrznym, akredytowanym ośrodkiem

egzaminacyjnym międzynarodowego egzaminy TOEIC przy ETS Global (z siedzibą w Warszawie)
przeprowadziło w 2015 roku dwie sesje egzaminacyjne dla naszych studentów. Egzamin zdało 66 osób.
Studium Nauki Języków Obcych dalej aktywnie uczestniczyło w działalności SERMO –
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Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. W grudniu 2015 roku 2
pracowników Studium

uczestniczyło w dwudniowej konferencji międzynarodowej w Warszawie

pt „ Umiędzynarodowienie wyższych uczelni - praktyczne wyzwania dla ośrodków nauczania języków
obcych”.
Kontynuowaliśmy współpracę z wydawnictwami Pearson, Macmillan, Oxford University Press, Nowa
Era, Lektor Klett i Hueber Weileg. Wynikiem tej współpracy jest możliwość powiększenia naszego
księgozbioru o darmowe podręczniki, słowniki i inne materiały dydaktyczne, a także bezpłatne
uczestnictwo w niektórych konferencjach organizowanych

przez w/w wydawnictwa. Jedna z

najważniejszych konferencji tego typu pt „Visualise Online”, została zorganizowana dla wszystkich
lektorów przez Wydawnictwo Macmillan w Studium Nauki Języków Obcych i poświęcona była
nowoczesnym technikom nauczania. Pracownica Studium pełniła funkcje eksperta metodycznego i
prezentera Wydawnictwo

mmpublications (od 2013 roku). W roku 2015 dwukrotnie prowadziła

warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Prowadzimy i rozszerzamy współpracę międzynarodową. na
Uniwersytecie w Żylinie w ramach programu Erasmus + Staff Mobility, a w maju gościliśmy dwie
lektorki z Uniwersytetu w Żylinie, które prowadziły zajęcia z naszymi studentami. Dyrektor Studium
uczestniczyła w międzynarodowym kursie metodyczno - językowym, który odbył się w Wielkiej
Brytanii w dniach 5-16 lipca 2015 r. Była jedynym przedstawicielem z Polski w całej grupie
uczestników. Ponadto w dniach 4-8.09.2015 Ponadto uczestnictwo pracownika Studium on - line w VI
Międzynarodowej Konferencji w Burgas w Bułgarii, która została zorganizowana prze Bułgarską
Akademię Nauk przy współpracy z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami. W ramach
współpracy międzynarodowej Studium Nauki Języków Obcych zorganizowało również serię wykładów
z profesorami goszczącymi na naszej uczelni: w październiku z prof. Gandhi Yerramreddy z Indii,
a w grudniu z dr Pniną Ron z Uniwersytetu w Heifie w Izraelu. Wykłady te prowadzone były w języku
angielskim, cieszyły się ogromną popularnością wśród studentów i zebrały bardzo dużo pochlebnych
komentarzy.

Ponadto uczestnictwo pracownika Studium wraz z grupą studentów z Filologii

Germańskiej w seminarium pt” Spotkania śląskie” Konigswinter.
W 2015 roku pracownicy SNJO uczestniczyli w Senacie, Senackiej Komisji FinansowoBudżetowej, 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. Uczestniczyli także w zebraniach

Studium, Radzie Studium i zespołów językowych. Dwóch wykładowców pełniło funkcję
egzaminatorów ds. przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. 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. Prowadzono również spotkania

językowe dla młodzieży I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie.
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4. KADRA

4.1 STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Tabela 16.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na
pełne etaty na dzień 31.12.2015r. (zatrudnieni na I i II etacie)

OGÓŁEM
etaty
2015

Liczba pracowników
W TYM: PEŁNOZATRUDNIONYCH
osoby
etaty
etaty
2015
2014
2015

LP

STANOWISKO

etaty
2014

osoby
2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Profesor zwyczajny

20,00

20

19,00

19

20

19

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

6,00

6

8,00

8

6

8

3

Profesor nadzwyczajny mianowany

100,50

102

102,00

103

99

101

4

Adiunkt habilitowany

11,00

11

10,50

11

11

10

5

Adiunkt

191,50

194

172,167

173

189

171

6

Asystent

48,833

56

42,00

48

43

36

377,833

389

353,667

362

368

345

RAZEM
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Tabela 17.
Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełne etaty
na dzień 31.12.2015r. (zatrudnieni na I i II etacie)
OGÓŁEM
LP STANOWISKO
1

2

1

St.wykładowca

2

Wykładowca

3

Lektor

4

Instruktor
RAZEM

PEŁNE ETATY

NIEPEŁNE ETATY

etaty

osoby

etaty

osoby

31.12.

31.12.

31.12.

31.12.

2014

2014

2015

2015

2014

2015

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

35,833

39

33

33

2,833

2,833

9,917

13

7

7

1,334

2,917

6,0

7

7

5

1,00

1,00

3,305

8

1

1

3,222

2,305

55,055

67

48

46

8,389

9,055

35,833

39

8,334

11

8,0

9

4,222

10

56,389

69
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Tabela 18.
Struktura
zatrudnienia
Nauczyciele akademiccy(w etatach)

w

wydziałach

i

jednostkach

międzywydziałowych

WYDZIAŁY
LP

STANOWISKO

1

2

MAT.PRZYR.
etaty
2014
3

osoby
2014
4

FIL.-HIST

etaty
2015
5

osoby
2015
4

etaty
2014
6

osoby
2014
7

1 Profesor zwyczajny

8

8

8

8

2 Profesor nadzwyczajny tytularny

2

2

1

1

29,5

30

28,5

29

27

2

2

8

7

7

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

PEDAGOGICZNY

etaty
2015
8

osoby
2015
9

etaty
2014
10

osoby
2014
11

31.12.2015r.

etaty
2015
12

SZTUKI
osoby
2015
13

etaty
2014
14

osoby
2014
15

3

3

NAUKI SPOŁ.

etaty
2015
16

osoby
2015
17

etaty
2014
18

osoby
2014
19

OGÓŁEM

DJO

etaty
2015
20

osoby
2015
21

etaty
2014
22

osoby
2014
23

DWF

etaty
2015
24

osoby
2015
25

etaty
2014
26

osoby
2014
27

etaty
2015
28

osoby
2015
29

etaty
2014
30

osoby
2014
31

etaty
2015
32

31.12.
2015
33

1

1

1

1

20

20

19

19

3

3

1

1

6

6

8

8

17

9,5

10

13

13

100,5

102

102

103

2

1

1

11

11

10,5

11

16

16

32,5

33

28

28

172,167

173

1

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

3

27

26

26

17,5

18

17,5

18

17

17

17

8

4,5

5

1

1

2

2

1

1

2

41 39,167

40

20,5

21

5

1

1

3

Profesor wizytujący
3 Profesor nadzwyczajny mianowany
5 Adiunkt z hab.
6 Adiunkt
7 St.wykładowca dr

49

49

42

42

48,5

49

46

46

40

16,5

17

16,5

17

1,5

2

1,5

2

4

5

4

8 St.wykładowca
9 Wykładowca
# Asystent

1

1

1,5

2

2

2

1

14

14

10,5

11

4,5

5

4,5

5

# Lektor

0,834

3

2,167

4

3,5

4 14,333

17

14,5

18

3,5

4

# Instruktor
# RAZEM

1

121

110

112

103

105

97

11

1

0,5

1

0,5

1

6,5

8

9

9

7

7

7

5,833

7

4

4

4

4

3,5
1,222

120

7

0,75

5,833

99 80,889

5

0,805

4

3

5

2,5

4

92 82,139

93

52,5

59

48,75

52

57,5

59

51,5

52 13,333

4

2,5

15 12,333

1

1

1

1

191,5

194

24

26

24

26

6

6

6

6

11,833

13

11,833

13

8,334

11

9,917

13

48,833

56

42

48

8

9

6

7

4,222

10

3,305

8

434,222

458

408,722

429

3

14

7

7

7

7
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Tabela 19.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYDZIAŁACH I JEDNOSTKACH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r.NAUCZYCIELE
AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA II ETACIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
Wydział Filologiczno-Historyczny; Wydział Sztuki oraz Jednostki Międzywydziałowe nie zatrudniały pracowników na II etacie w pełnym wymiarze
czasu pracy.
WYDZIAŁY
STANOWISKO

LP

1

2

1

Profesor zwyczajny

2

Profesor nadzwyczajny tytularny

3

Profesor wizytujący

4

Profesor nadzwyczajny mianow.

5

Adiunkt habilitowany

6

Adiunkt

7

St. wykład; wykładowca

8

Asystent; asystent na 1 rok

9

Lektor; instruktor
RAZEM

MAT.PRZYR.

OGÓŁEM

PEDAGOGICZNY

NAUK SPOŁ.

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

2014
3

2014
4

2015
5

2015
6

2014

2014

2015

2014

2015

2014

2015

13

19

20

21

2015
22

2014

12

2015
14

2014

11

31

32

33

2015
34

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

1

1

8

8

3

3

3

3

4

4

4

4

7

7

29

Tabela 20.
STRUKTURA
ZATRUDNIENIA
W
WYDZIAŁACH
I
JEDNOSTKACH
MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2015r.NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA II ETACIE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
WYDZIAŁY
LP

STANOWISKO

1

2

etaty
2014
3

MAT.PRZYR.
osoby
etaty
2014
2015
4
5

osoby
2015
6

etaty
2014
7

FIL.-HIST
osoby
etaty
2014
2015
8
9

osoby
2015
10

etaty
2014
11

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

PEDAGOGICZNY
osoby
etaty
2014
2015
12
13

osoby
2015
14

etaty
2014
15

WYCH. ARTYST.
osoby
etaty
2014
2015
16
17

osoby
2015
18

etaty
2014
19

NAUKI SPOŁ.
osoby
etaty
2014
2015
20
21

osoby
2015
22

etaty
2014
23

DJO
etaty
2015
25

osoby
2014
24

osoby
2015
26

etaty
2014
27

osoby
2014
28

OGÓŁEM
DWF
etaty
2015
29

osoby
2015
30

etaty
2014
31

osoby
2014
32

etaty
2015
33

osoby
2015
34

1 Profesor zwyczajny
2 Profesor nadzwyczajny tytularny
3 Profesor nadzwyczajny mianowany

0,5

1

0,5

1

0,5

5 Adiunkt habilitowany

0,5

6 Adiunkt
7 St.wykład; wykładowca

0,5

1

8 Asystent; asystent na 1 rok

1,0

2

1

0,5

1

0,5

1,0

2

1,167

2

2,167

5

0,5

1

2

0,5

1

0,5

1

1,834

5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

2,333

5

3,5

7

3,0

0,5

1

0,5

1

1,222

5

0,805

4

2,0

2,0

4

2,0

4

6,889

18

8,139

19

5,5

9 Lektor; instruktor
RAZEM

0,5

1

2,0

4

1

1,5

3

1
1
0,75

1

7

1,5

3

4

1,5

3

12

3,75

7

0,5

1

0,5

1

1,5

3

0,5

0,5

1

1

1,0

2

0,5

1

2,5

5

1,167

2

4,167

10

5,75

12
12

0,833

2

0,833

2

5,833

13

6,0

0,5

1

0,5

1

4,222

11

3,305

9

1,333

3

1,333

3

18,222

42 17,722

38

30

Tabela 21.
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na dzień 31.12.2015r.
Lp.

Liczba pracowników
w tym:
pełnozatrudnionych

ogółem
wyszczególnienie
31.12.2014

31.12.2015

etaty

osoby

etaty

osoby

31.12.2014

31.12.2015

1.

Naukowo-techniczni

17,5

19

16,5

17

16

16

2.

InżynieryjnoTechniczni

17,75

18

17,75

18

17

17

3.

Wydawnictwo

5

5

5

5

5

5

4.

Biblioteka
w tym:
wydziałowa
kustosz

28

28

29

30

27

27

4

4

4,5

5

3

4

12

12

12

12

12

12

101,917

103

98

100

94

94

38,5

41

36,5

39

32

30

208,667

214

202,75

209

191

189

5.

Administracja

6.

Obsługa

7.

R A Z E M:

4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY W ROKU 2015
Udzielono 4 urlopy naukowe, w tym:
–
roczne – 4,
3 osobom przyznano stypendia doktorskie.
Staże
- krajowy staż naukowy – 1
Udzielono zgody na pokrycie kosztów 44 postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, w tym:
–
–
–

przewody doktorskie – 36, w tym 32 dla uczestników studiów doktoranckich
przewody habilitacyjne – 8,
postępowania o tytuł – 0.

Pokryto koszty przewodów i postępowań na łączną kwotę 259.726,48 zł.
Odnotowano uzyskanie 19 stopni naukowych, w tym:
–
–
–

doktoraty – 7,
habilitacje – 8.
tytuł
– 4

Tabela 22.
Wydział

WFH
WMP
WNS
WP
WS
RAZEM

Liczba urlopów
naukowych

3
0
0
1
0
4

Liczba
wypłacanych
stypendiów
naukowych
0
3
1
2
0
6

Liczba deklaracji
o pokryciu kosztów
przewodów/postępow.

Liczba
uzyskanych
stopni/tytułów

31
4
3
2
4
44

7
5
2
3
2
19

Senacka Komisja ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą przeprowadziła
2 postępowania w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego.
Komisja ds. Bioetyki Badań Naukowych Akademii im. Jana Długosz w Częstochowie zaopiniowała dwa
wnioski dotyczące projektu eksperymentu naukowego zgłoszone przez pracowników Instytutu Kultury
Fizycznej AJD.
Przeprowadzono okresową ocenę nauczycieli akademickich za okres 1.01.2011 – 31.12.2014 w przypadku
nauczycieli mianowanych i 1.01.2013 – 31.12.2014 w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich.
Komisje, w tym komisja odwoławcza, oceniły dorobek 419 nauczycieli przyznając: 216 ocen wyróżniających,
176 pozytywnych, 20 warunkowych i 7 negatywnych.
Zorganizowano dwa audyty zewnętrze w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237) w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615). Audyty dotyczyły:
wydatkowania środków finansowych na naukę (działalność statutową) przez 5 jednostek (wydziałów)
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2013;
2) wydatkowania środków finansowych na naukę na realizacje projektu pod nazwa „Modułowy system
luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dezymetrii retrospektywnej”, realizowanego
przez Konsorcjum, którego liderem jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Oba audyty zakończyły się z wynikiem pozytywnym, a protokoły zostały przekazane do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
1)

W oparciu o listy rankingowe opracowane przez wydziałowe komisje doktoranckie przyznano 44 stypendia
doktoranckie lub zwiększające stypendia doktoranckie z dotacji projakościowej na okres od 1.01.2015 r. do
31.12.2015 r., w tym: 9 dla doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 35 dla doktorantów
Wydziału Filologiczno-Historycznego.
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Na podstawie list rankingowych opracowanych przez wydziałowe komisje doktoranckie przyznano 56
stypendiów
doktoranckich
na
okres
1.10.2015
r.
–
30.09.2016
r.,
w tym: 29 dla doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 27 dla doktorantów Wydziału
Filologiczno-Historycznego.
Wydano 1 dyplom doktora habilitowanego (WFH), oraz 7 dyplomów doktora, w tym:
6 po przeprowadzeniu postępowania przez Wydział Filologiczno-Historyczny i 1 – przez Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy.
Uczestniczono
w
procedurach
nadania
przez
Senat
Akademii
im.
w Częstochowie tytułu doktora honoris causa dla prof. zw. dra hab. Mariana Kisiela.

Jana

Długosza

Prowadzono działania w zakresie nowelizacji aktów prawnych, które zaowocowały w 2015 r.
wprowadzeniem lub aktualizacją 15 dokumentów zatwierdzanych w drodze zarządzenia JM Rektora lub
uchwały Senatu AJD.
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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
2015 w wysokości:
Tabela 23.

Ogółem
2.282.870
2.107.720
154.150
564.180
450.420
113.760
915.740
875.350
40.390
157.890
154.890
3.000
364.040
364.040
281.020
281.020

AJD
bazowa
mł. Naukowcy
WFH – kat. B
bazowa
mł naukowcy.
WMP – kat. B
bazowa.
mł. Naukowa
WNS – kat. B
bazowa
mł. Naukowcy
WP – kat. B
bazowa
WS – kat. B
bazowa
Ogółem dotacja na działalność
o 305.210 zł więcej niż w roku 2014.

statutową

w

roku

2015

wyniosła

2.264.870

zł,

Środki na działalność statutową były realizowane na Wydziałach w ilości 177 projektów (153 z części
bazowej oraz 24 dla młodych naukowców) w tym:
Tabela 24.
dotacja
bazowa
młodzi
naukowcy
ogółem

WFH
34
5

WMP
31
18

WNS
29
2

WP
26
6

WS
13

AJD
133
31

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 28 wniosków (18 – czerwiec 2015 r. i 10 – grudzień 2015 r.),
w tym:
Tabela 25.

Wydział
WFH
WMP
WNS
WP
RAZEM

Liczba wniosków
czerwiec 2015
grudzień 2015
4*
3
11**
5***
2
0
1
2
18
10

* w tym 2 uczestników studiów doktoranckich
** w tym 4 uczestników studiów doktoranckich
*** w tym 3 uczestników studiów doktoranckich

Łączna wysokość środków z MNiSzW, NCN i NCBiR na realizację projektów badawczych w roku 2015
wyniosła 1.243.202,07 zł. Realizowano 14 projektów, w tym 11 kontynuowano z poprzednich lat.
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCN (2011 r.):
1. dr Mirosława Łapota z WP: „Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939” – ogółem 78.000
zł, w tym w roku 2015r. – 13.000 zł,
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCN (2012 r.):

1. dr

Renaty
Barczyńskiej-Felusiak
z
WMP:
„Dekstryny
ze
skrobi
ziemniaczanej
i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost
Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo
na zwierzętach)” – ogółem 291.875 zł w tym w 2015 r. – 63.750 zł
2. 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 2015 r. – 38.000 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 2015 –
77.000 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 2015 r. – 171.000 zł.
3. dr
Joanna
Warońska
(WFH):
„Komedia
wg
Skamandrytów”
–
ogółem
47.800 zł – w tym w 2015 r. – 14.300 zł
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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 2015 r. – 27.170 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 2015 – 35.100 zł
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCN (2015r)
1. prof. dr hab. Pavlyuk Volodymyr (WMP): „Zaawansowane materiały dla systemów
magazynowania wodoru na bazie nowych superlekkich stopów litu” – ogółem 812.600 zł – w tym w
roku 2015 – 265.600 zł.
2. mgr Agnieszka Zbrzezny (WMP): „Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery
SMT” – ogółem 99.560 zł – w tym w roku 2015 – 29.240 zł
3. mgr
Magdalena
Biernacka
(WMP):
„Badanie
długożyciowej
luminescencji
i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształu halitu (soli kamiennej) ze złóż polskich kopalni” ogółem 138.000 zł – w tym w roku 2015 – 20.520 zł.
Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez
NCBiR (2012 r.):
1. dr hab. Janusza Kapuśniaka z WMP: „Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych
pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji”
ogółem 4.849.216 zł dla AJD 788.828 zł w tym na 2015 r – 213.119,28 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
2015 r. – 746.730,15 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 2015 – 18.700 zł
5.3 UPOWSZECHNIANIE NAUKI

Jednostki Akademii zorganizowały 35 konferencji naukowych, w tym 16 o zasięgu międzynarodowym:
–
–
–
–
–

WFH –
WMP –
WNS –
WP –
WS –

16 (7 międzynarodowych),
5 (5 międzynarodowych),
7 (1 międzynarodowa),
4 (3 międzynarodowe),
3 (0 międzynarodowych).
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6.WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

1. Realizacja porozumień międzynarodowych
W roku 2015 uczelnia pozostawała w relacjach partnerskich z uczelniami zagranicznymi
na mocy
ponad
50
porozumień
o współpracy
naukowej,
dydaktycznej
i
kulturalnej.
Biuro Współpracy z Zagranicą prowadziło obsługę wyjazdów i przyjazdów studentów, kadry
naukowo-dydaktycznej oraz innych pracowników w ramach unijnego programu stypendialnego Erasmus+.
Sprawozdanie Końcowe z realizacji działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2014/2015 zostanie
złożone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus po 24-miesięcznym
okresie umowy, który upływa 31.05.2016 r.
W roku akademickim 2014/2015 z możliwości wyjazdów stypendialnych skorzystało łącznie 67 osób, w tym:
21 studentów, 44 nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych i 2 pracowników w celach
szkoleniowych (dla porównania – w roku akademickim 2013/2014 – 68 osób, w tym: 13 studentów, 51
nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych i 4 pracowników w celach szkoleniowych).
W ramach programu LLP Erasmus na studiach w roku akademickim 2014/2015 przebywało w AJD 7
student z uczelni partnerskich: 11 ze Słowacji, 1 z Niemiec, 1 z Francji i 1 z Włoch. Przyjęto również 16
nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (11 ze Słowacji, 4 z Czech i 1 osobę z Włoch) oraz 2
osoby w celach szkoleniowych (ze Słowacji). Dla porównania w roku 2013/2014 w AJD gościło 19 osób).

6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW w okresie od 01.10.2015 do 30.06.2016
Zatrudnienie profesorów zagranicznych prowadzących zajęcia w okresie dłuższym niż 3 miesiące – łącznie
12 osób, w tym:
-

Ukraina – 6

-

Słowenia – 1

-

Rumunia – 1

-

Czechy

–1

-

Indie

–1

-

Niemcy – 1

-

Białoruś – 1

Zatrudnienie profesorów zagranicznych prowadzących zajęcia w okresie krótszym niż 3 miesiące – łącznie
13 osób, w tym:
-

Ukraina – 4

-

Izrael – 1

-

Niemcy – 2

-

Chiny - 1

-

Słowacja – 2

-

Izrael

-

Rumunia – 1

-

Niemcy - 2

-

Indie

-

-1

–2
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6.3 WYMIANA OSOBOWA
W okresie sprawozdawczym w Dziale Finansowo-Księgowym zgłoszono wyjazdy służbowe
za granicę 265 osób, w tym: 221 pracowników i 33 studentów (w roku poprzedzającym: 163 pracowników i
30 studentów). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż część wyjazdów pracowników dotyczyła międzynarodowych
projektów naukowo-badawczych: DUAL – 5; LangOER – 3; CM+ - 1; POLONIUM – 1; Studenci –
studentom – 1.
Biuro Współpracy z Zagranicą zarejestrowało wnioski dot. przyjazdu 76 obcokrajowców, w tym 67
pracowników i 9 studentów, (w roku 2014 zarejestrowano przyjęcie 59 osób: 39 pracowników i 20
studentów). Łącznie wymiana osobowa objęła 341 osób (w roku 2014 – 252).
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
Wydział Pedagogiczny -Dr Małgorzata Kurek
"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
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Prof. Małgorzata Makowska - Janusik
„Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Management – Zarządzanie
Przypadkiem” (skrócona nazwa CM+), w ramach umowy Współpracy na Rzecz Rozwoju.
zawartej w dniu 20.12.2013 r. Projekt zawiera dwa komponenty:
1)Oferta studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Case & Care Management na Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie”
2) „Podwójny dyplom licencjacki Wyższej Szkoły Federalnej Agencji Pracy i Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie”.
Czas trwania – 1.02.2014 – 31.07.2016
Przyznane środki– 20 000 EUR
Wydział Pedagogiczny
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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 tzw. 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.
W roku 2015 wydawnictwo opublikowało 57 tytułów w łącznym nakładzie ponad
4000egzemplarzy. Dla porównania: w roku 2014 opublikowano 78 tytułów, a w 2013 - 64 tytuły. Dodatkowo,
w przypadku czterech tytułów zlecono dodruki, wykorzystując fakt nie słabnącego zainteresowania nimi
klientów. W chwili obecnej w drukarniach znajduje się 8 kolejnych książek, 12 następnych znajduje się w
trakcie prac przygotowawczych.
Mimo niższej liczby wydanych tytułów, w ub. roku przychód ze sprzedaży książek wyniósł 39 694 PLN, co
jest wzrostem o ok. 10 % w stosunku do roku 2014.
W roku 2015 dziewiętnaście periodyków wydawanych przez AJD uzyskało punkty w ministerialnej ocenie
czasopism naukowych. Dwanaście zanotowało wzrost liczby punktów, żaden periodyk nie został oceniony
niżej niż przy poprzedniej ewaluacji, siedem tytułów poddało sie ocenie po raz pierwszy. Dwa nasze
czasopisma otrzymały 8 punktów, trzecie, po rozpatrzeniu odwołania prawdopodobnie również otrzyma 8
punktów. Cztery tytuły mają po 7 punktów.
Dziesięć czasopism poddało się ewaluacji przygotowanej przez Index Copernicus. W jej wyniku sześć
tytułów zwiększyło swoją liczbę punktów na Journal Master List, jeden oceniono niżej niż w poprzedniej
ocenie, a trzy czasopisma przystapiły do ewaluacji po raz pierwszy. Książki naszego wydawnictwa, w liczbie
kilkudziesięciu tytułów, są stale obecne w ofercie kilku znanych i prestiżowych warszawskich księgarń, takich
jak: Księgarnia Historyczna, Księgarnia Naukowa, Księgarnia Ekonomiczna, które prowadzą zaró2.no
sprzedaż stacjonarną, jak i internetową.
W ub.roku wydawnictwo i Biblioteka Główna kontynuowały realizację projektu nadawania elektronicznych
identyfikatorów doi artykułom naukowym składającym się na poszczególne edycje periodyków AJD, co
powinno przełożyć się na lepszą widoczność naszych publikacji w internecie, a co za tym idzie na
poprawienie liczby cytowań.
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8. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Stan zatrudnienia w Bibliotece Głównej na koniec roku 2015 wynosił: 24 i 1/2 etatu bibliotecznego i 1 etat
administracyjny do obsługi Sekretariatu.
Rozwój naukowy pracowników (udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach itp.) :
- pracownica Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii podjęła studia podyplomowe z zakresu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana
Długosza,
- pracownica Oddziału Udostępniania Zbiorów odbyła praktykę specjalistyczną w Bibliotece Głównej
Politechniki Częstochowskiej i uzyskała awans na stanowisko starszego bibliotekarza,
- udział Kierownika Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii w konferencji naukowej „Awanse naukowe wskaźniki biometryczne w nowych procedurach awansów naukowych i ocenie dorobku” zorganizowanej przez
Centrum Promocji Informatyki w Warszawie,
- udział Kierownika Oddziału Opracowania Księgozbioru w warsztatach organizowanych przez Bibliotekę
Narodową pt.: „Deskryptory BN- propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci
semantycznej”,
- udział Kierownika Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii w szkoleniu „POL-on zintegrowany system
informacji o nauce i moduł sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej – analiza, weryfikacja i kontroling
poprawności wprowadzonych danych o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach”
zorganizowanej przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Agencję Szkolenia i Promocji Kadr.
Dziesięciu pracowników Biblioteki Głównej przedstawiono do indywidualnej nagrody Rektora, a także trzy
osoby z Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii wskazano do wyróżnienia finansowego za zaangażowanie i
prace przy wprowadzaniu danych do Polskiej Bibliografii Naukowej w systemie POL-on.
8.1 GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

Wartość zakupionych przez Bibliotekę Główną książek, czasopism i zbiorów specjalnych w roku 2015
wyniosła ogółem 215.941,67 zł ., w tym:
- czasopism krajowych i zagranicznych (drukowanych i on-line): 148.150,75 zł.
- książek (drukowanych i on-line) : 67.085,86 zł
- zbiorów specjalnych :705,06 zł
W roku sprawozdawczym przedłużono dostęp sieciowy do publikacji elektronicznych w ramach „Czytelni
IBUK” i wydatkowano na ten cel kwotę 3.878,81 zł pochodzącą z opłat użytkowników za przetrzymanie książek.
W 2015 r. Biblioteka Główna umożliwiała korzystanie z wykupionych licencjonowanych baz danych,
przedstawionych w poniższej tabeli:

40

Tabela 26 Koszty udziału w konsorcjach
Nazwa konsorcjum

Koszty BG

AIP/APS

24.252,89

ACS

16.738,23

RSC

36.167,39

Chemical Abstrakt

5.177,32

Ogólny koszt dostępu do czasopism on-line w roku 2015 wynosił 81.169,25 zł.
Głównym źródłem finansowania zakupów książek były środki przyznane Bibliotece z ogólnego budżetu Uczelni
, środki pochodzące z opłat użytkowników za przetrzymywanie książek oraz w niewielkiej skali ze środków
statutowych i grantów pracowników naukowych.

Zbiory Biblioteki Głównej- stan ogólny
W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 3226 woluminów druków zwartych, w tym:
1578 z zakupu, 1267 z darów, 381 z wymiany.
Stan księgozbioru wg ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 305 529 woluminów.
W roku 2015 prenumerowano dla Biblioteki Głównej 280 tytułów czasopism, w tym: 13 tytułów zagranicznych i
267 tytułów krajowych.
Dodatkowo w BG prowadzi się zamówienia i prenumeratę czasopism dla Bibliotek sieci i administarcji
uczelnianej ( 37 tytułów krajowych i 8 tytułów zagranicznych).
Zainwentaryzowano 583 wol . czasopism . Stan na dzień 31.12 2015 r. wynosił 32 830 wol. czasopism.
Ilość zbiorów specjalnych powiększyła się o 22 jednostki i na koniec 2015 r. wynosiła 8712 jednostek
inwentarzowych.
W Oddziale trwają prace nad retrokonwersją Inwentarza – poprawiono 3220 rekordów inwentarzowych.
Do Modułu Ubytki wprowadzono 13 rekordów książek zagubionych przez czytelników. Stan ubytków na koniec
roku wyniósł 12 783 woluminy.
W celu jednoznacznej identyfikacji danego egzemplarza wpływające do Biblioteki Głównej książki oznaczane
były etykietami z kodem kreskowym , który wykorzystuje się przy udostępnianiu zbiorów.
Do akcesji i programu administracyjnego Egeria wprowadzono 299 faktur.
W ramach gospodarowania drukami zbędnymi sprawdzono ponad 200 ofert- wykazów darów.
W ramach wymiany międzybibliotecznej rozesłano 374 egzemplarze wydawnictw uczelnianych.
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8.2 OPRACOWANIE ZBIORÓW
W roku sprawozdawczym opracowano i przekazano do Magazynu Biblioteki 3374 wol. nowych książek
oraz 2172 wol. książek starych, (sygn. 138052-139999)wprowadzonych do bazy ze skróconym opisem
bibliograficznym (retrokonwersja).
Książki opracowywano w sposób formalny i rzeczowy zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami
katalogowania.
Przy opracowywaniu zbiorów stosowano klasyfikację UKD i przedmiotową BN oraz słowa kluczowe z
zachowaniem wnikliwej rozbudowy kartotek KHW (Kartoteka Haseł Wzorcowych) do: autorów, redaktorów, ciał
zbiorowych, konferencji, wydawców, serii, itp.
W wyniku pojawiania się nowych zagadnień występujących w piśmiennictwie trwała na bieżąco rozbudowa
kartoteki haseł wzorcowych UKD o nowe działy, których w 2015 roku utworzono 29.
Dla 560 wol. dokonano „zmiany lokalizacji miejsca”, będącej wynikiem melioracji księgozbiorów
podręcznych, a dla 26 wol. uzupełniono w rekordzie oznaczenie „znak miejsca”,
będący informacją o zaszeregowaniu książki do odpowiedniego działu tematycznego Czytelni Książek.
Na podstawie protokołów otrzymanych z Oddziału Gromadzenia ubytkowano z bazy 13 pozycji.
Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów , zajmujący się zbiorami specjalnymi opracował 503 jednostki w
katalogu komputerowym TINLIB, z jednoczesnym uzupełnieniem haseł wzorcowych.
Udostępniono czytelnikom 68 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, takich jak: starodruki, rękopisy,
mikrofilmy, grafiki, DŻS.
Zbiory specjalne wykorzystywano również przy organizacji wystaw oraz przy prezentacji i wykładach dla
młodzieży szkolnej.
8.3 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW
W 2015 roku do Magazynu Biblioteki Głównej wpłynęły 3374 wol. książek i 583 wol. czasopism.
Przyjęto do realizacji 29 631 rewersów, na podstawie których wydano do Wypożyczalni i Czytelń 36 921
książek i czasopism. Ze zwrotów przyjęto 35 997 książek i czasopism.
Jednocześnie w ramach melioracji księgozbiorów podręcznych przekazano do magazynu 745 wol. książek.
W ramach prac zabezpieczających księgozbiór przed zniszczeniem obłożono w folię 3 916 książek.
Zlecono Pracowni Introligatorskiej wykonanie 141 twardych opraw książek i czasopism.
Wśród prac bieżących pracownicy magazynu przygotowali 2.172 woluminy książek dla Oddziału
Opracowania Zbiorów w celu uzupełniania i rozszerzania opisów bibliograficznych w komputerowym
programie TINLIB oraz 110 wol. prac naukowych dla Oddziału Informacji Naukowej w celu ich digitalizacji.
W miesiącu wrześniu firma zewnętrzna dokonała przeglądu, konserwacji i naprawy wszystkich regałów
jezdnych.
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8.4 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA
Działalność informacyjna i usługowa
- w roku sprawozdawczym czytelnikom indywidualnym udzielono ogółem 3.104 informacje, wykorzystując przy
tym katalogi własne, katalogi centralne oraz polskie i zagraniczne źródła informacyjne (obserwujemy niewielki
wzrost usług)

- z wielostanowiskowego dostępu do bazy Legalis skorzystało 126 osób (wzrost korzystających)
- zapewniono bieżący dostęp do zakupionych baz elektronicznych (tabela Nr 2 przedstawia analizę
wykorzystania) oraz testowano dostęp do 3 nowych baz : Oxford University Press-pełna kolekcja czasopism od
1996 r. do bieżącego, Philosopher's Index with Full Text – 200 czasopism pełnotekstowych z filozofii, Ebsco
Academic Collection- wielodziedzinowa baza 138210 książek elektronicznych,
- skanowano zbiory Biblioteki Głównej do biblioteki cyfrowej AJD,
- przygotowywano wykazy literatury dla poszczególnych jednostek wydziałowych
Uczelni,przygotowujących się do akredytacji lub utworzenia nowego kierunku studiów.
- przeprowadzono analizę bibliometryczną dla 7 pracowników naukowych w oparciu o bazę Web of
Knowledge, Scopus, Publish or Perish,
- zorganizowano prezentację wydawnictwa Wiley: przedstawiono zasoby elektroniczne na platformie wydawcy
Wiley Online Library (WOL), strategie wyszukiwania i korzystania z platformy WOL, licencję krajową Wiley,
open access (udział wzięło 30 osób)
- do baz tworzonych przez Oddział Informacji Naukowej w WinISIS-ie (bezrobocie, ekologia, literatura,
patologia, pedagogika, politologia, prawo, reklama, zdrowie) na podstawie artykułów z czasopism
prenumerowanych przez Bibliotekę Główną wprowadzono 1.141 rekordów nowych opisów bibliograficznych.
W chwili obecnej bazy te liczą 20 278 rekordów.
- wykonywano odbitki ksero, wydruki komputerowe, skany i fotografie cyfrowe – do kasy Uczelni wpłacono
6029,75 zł
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Tab. 27 Analiza wykorzystania w 2015 r. baz danych (licencjonowane i krajowe bazy danych)
Wykorzystanie licencjonowanych baz danych:

Nazwa bazy

Ilość

Książki

Czasopisma

Pobrane pełne
teksty

ACS

1

x

62

2182

AIP/APS

1

x

24

Liczba sesji
613

AIP-803
AIP- 74
APS - 2141
CAS

7

x

x

1020

259

EBSCO

15

x

x

265

1332

7

47

82

1419

475

Elsevier

1

1641

2246

12883

X

Springer

1

27258

2799

6028

x

RSC journals
+ database

11073
Web of Science 16

x

x

2973
przeszukań

Wiley

1

x

1348

1149

1160

Scopus

1

x

x

309 abstraktów 815

Nature

x

x

1

133

3

Science

x

x

1

37

27

Ibuk.pl

1

145

x

766

678

Legalis

1

x

x

x

x

Razem

53

29 091

6 563

40208

8409

W roku sprawozdawczym kontynuowano dostęp do „e-Publikacji Nauki Polskiej” oraz uzyskano dostęp do
145 książek w IBUK.pl, do którego indywidualne hasła zdalnego dostępu pobrało 40 użytkowników.
Informatorium odwiedziło 6.305 osób.
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Działalność wystawiennicza:
W roku sprawozdawczym w sali wystawowej zaprezentowano 11 wystaw:
- styczeń/luty - „Ignacy Krasicki „Książę poetów stanisławowskich”,
- marzec - „Światło i cień”,
- marzec – „Tryptyk smoleński”:kompozycje Marka Czarnołęskiego
- kwiecień - „Wielkanoc w polskiej kulturze”
- kwiecień - „Twierdze Szkocji XVIII wieku Highlands”
- maj/czerwiec - „Archiwa-archiwalia-archiwiści Częstochowy.Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”
- lipiec - „Pasja tworzenia... Kolekcje prywatne pracowników Biblioteki Głównej AJD”
- wrzesień/październik- „Jan Długosz (1415-1480) Choreograf.Historiograf.Heraldyk.Twórca
Literackich Wizerunków”
- październik - „...abym żywota mego nie strawił w milczeniu i bez zasługi”. Szlakiem Jana Długosza w
600 rocznicę urodzin
- listopad - „Nasze książki” 25 lat Instytutu Historii AJD
- grudzień - „AZS Częstochowa w obiektywie – w latach 1945-2015”
Oddział prowadził także fotograficzną dokumentację wystaw, przygotowywał zaproszenia
i katalogi wystawowe.
Działalność dokumentacyjna:
- kompletowano artykuły z prasy bieżącej dot. Uczelni i Biblioteki Głównej;
-

uzupełniano systematycznie bazę bibliograficzną „Bibliografia publikacji pracowników AJD”, która wzrosła w 2015 r. o 1.071 opisów i wynosi obecnie 11.438 rekordów,

- do systemu SYNABA wypełniono 6 formularzy dot. opisu rozpraw doktorskich oraz 1 kartę informacyjną
o zakończonej pracy badawczej habilitacyjnej,
- przejrzano, poprawiono, uzupełniono oraz potwierdzono afiliacje w 2.017 opisach w module
repozytoryjnym PBN ,
- wprowadzono 1.055 rekordów do modułu sprawozdawczego PBN
- zdeponowano w Crossrefie poprzez formularz „Web Deposit” 270 artykułów posiadających numery DOI
nadane przez Wydawnictwo AJD.

Śląska Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka Cyfrowa AJD
Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej cieszą się nadal dużym
zainteresowaniem czytelników. W 2015 roku zasoby AJD wyświetlono 48013 razy.
Wśród 216 uczestników konsorcjum nasza Biblioteka zajmuje 25 miejsce pod względem ilości
opublikowanych pozycji, a pod względem wyświetleń miejsce 16.
Bardzo dużym wykorzystaniem cieszy się Biblioteka Cyfrowa AJD. W 2015 roku dodano do zasobu 1107
publikacji prac naukowych AJD ( w tym 270 z nadanymi numerami DOI).
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Stan na 31.12.2015 r. wynosił 3113 obiektów.
Poniższy wykres pokazuje miesięczne liczby wyświetleń publikacji w BC AJD.

Łączna liczba wyświetleń publikacji w 2015 roku wynosiła 175.675
Od momentu powstania BC AJD (dawniej repozytorium) łączna liczba czytelników wynosi
443 768.
8.5 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Aktualnie w naszej Uczelni studiuje 5 477 studentów (stan na dzień 31.XI.2015 r.) natomiast
w Wypożyczalni w 2015 roku zapisanych było 4.070 studentów AJD, co stanowi 74,31% wszystkich
studiujących.
Wszystkich zapisanych do Biblioteki użytkowników przedstawia poniższa tabelka.
Tabela 28: Struktura czytelników Biblioteki AJD
Struktura czytelników
Ilość osób
Udział procentowy, ok.
Studenci AJD
4.070
79,58%
Studenci PCz
239
4,67%
Pracownicy AJD
439
8,58%
Inni *
367
7,17%
RAZEM
5.115
100%
* Pracownicy PCz, emeryci AJD, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Liczba zapisanych użytkowników zmniejszyła się o 6,33%.
Wypożyczalnię odwiedziło 12.118 osób, tj. o 6,24% mniej niż w roku poprzednim.
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W 2015 roku poza Bibliotekę wypożyczono 30.680 woluminów.
Tabela 29: Struktura wypożyczeń poza bibliotekę
Wypożyczenia
Studentom AJD
Pracownikom AJD
Studentom PCz
Innym
RAZEM

WOLUMINY
25.217
5.071
139
253
30.680

Udział procentowy, ok.
82,18%
16,54%
0,45%
0,83%
100%

Ogólnie ilość wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 9,4%
W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek 126 pozycji oraz
zrealizowano zamówienia z innych ośrodków, wysyłając 81 pozycji.

CZYTELNIE
W 2015 r. Czytelnie w Bibliotece Głównej odwiedziło ogółem 5.891 osób.
Tabela 30: Czytelnictwo w Czytelniach
Czytelnicy w czytelniach
Ilość osób
Udział procentowy, ok.
Studenci AJD
3.761
63,84%
Studenci innych uczelni
374
6,35%
Pracownicy AJD
1369
23,24%
Inni
387
6,57%
RAZEM
5.891
100%
W stosunku do ubiegłego roku liczba osób korzystających z księgozbiorów podręcznych zmalała o 6,65%.
Na miejscu wszystkim zainteresowanym udostępniono 53.166 pozycji.
Tabela 31: Udostępnianie zbiorów w Czytelniach
Udostępnianie zbiorów
Woluminy
Udział procentowy, ok.
Studentom AJD
34.079
64,10%
Pracownikom AJD
9.558
17,98%
Studentom innych uczelni
5.403
10,16%
Innym
4.126
7,76%
RAZEM
53.166
100%
Nastąpił spadek ilości czytanych na miejscu dzieł ogółem o 1,66% w stosunku do roku ubiegłego.
Wzrost nastąpił w grupie studentów innych uczelni korzystających ze zbiorów w czytelniach o 3,46% .
Użytkownicy Biblioteki Głównej oprócz tradycyjnego udostępniania mieli możliwość korzystania z zasobów
elektronicznych posadowionych na różnych platformach.
Poniższa tabela 32 przedstawia wykorzystanie zasobów on-line funkcjonujących w sieci.
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Zasoby elektroniczne

Ilość pobranych pełnych tekstów, wyszukiwań
lub wyświetleń

Licencjonowane bazy (konsorcja)

7.569 (pełne teksty)

WBN (licencje krajowe)

31.877(pełne teksty, w tym WoS 11073
przeszukań)

IBUK(czytelnia książek elektronicznych)

766 (pełne teksty)

Repozytorium(Prace Naukowe AJD)

175.675 (wyświetleń)

Śląska Biblioteka Cyfrowa (zasoby BG)

48.013 (wyświetleń)

Razem

263.900

Pomimo, iż w tradycyjnych formach udostępniania obserwujemy spadki wypożyczeń, to należy podkreślić
ciągle wzrastające wykorzystanie przez użytkowników źródeł elektronicznych.
W roku sprawozdawczym nastąpił bardzo duży wzrost wykorzystania baz on-line i cyfrowych zasobów
Biblioteki tj. o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim.

KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW
W roku 2015 zakupiono do Biblioteki Głównej 1 komputer z przeznaczeniem dla Oddziału
Opracowania Zbiorów oraz projektor dla Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii.
Kontynuacją są 3 licencje oprogramowania Legalis z dostępem on-line. Czytelnicy mogą skorzystać z
dostępu do w/w aplikacji w Czytelni Czasopism, Czytelni Politologicznej oraz w Oddziale Informacji
Naukowej i Bibliografii.
Za pośrednictwem serwerów Biblioteki Głównej kolejnych 6 pracowników Akademii aktywnie korzystało
z dostępu do licencjonowanych zasobów baz elektronicznych bądź to z komputerów służbowych i/lub
prywatnych, niebędących w sieci Uczelni.
W 2015 r. czytelnicy złożyli ok. 21.636 elektronicznych rewersów. Katalog internetowy Biblioteki
odwiedziło 88.609 użytkowników, w tym 24.374 unikalnych (dane od 19 maja).
8. 6 SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH
Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO)
Zbiory Biblioteki : książki - 6 284 wol., + 30 wol. depozyt z BG , czasopisma - 8 tytułów
(w tym 2 tytuły- depozyt BG), zbiory specjalne -

222 jednostki

Do Biblioteki zapisanych było ogółem 231 czytelników, w tym: 46 pracowników AJD i
185 studentów.
W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 445 odwiedzin i udostępniono 1 146 pozycji. Poza BIFO
wypożyczono 297 książek.
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Zatrudnienie: 1 osoba.
Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP)
Zbiory Biblioteki: książki - 8012 wol.+6 416 wol. depozyt BG, czasopisma - 7 tytułów
+ 47 tytułów depozyt BG, zbiory specjalne -

111 jednostek + 919 jednostek- depozyt BG

Do Biblioteki zapisanych było 1 197 czytelników, w tym : 742 studentów AJD,
364 pracowników AJD, 91 studentów i pracowników PCz,
W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 1472 odwiedzin i udostępniono 6330 woluminów książek,
czasopism i zbiorów specjalnych. Poza Bibliotekę wypożyczono 2 113 wydawnictw.
Zatrudnienie: 2 osoby.
Biblioteka Wydziału Sztuki
Zbiory Biblioteki: książki - 5471 wol .,czasopisma

- 12 tytuły + 3 tytuły depozyt BG ,

zbiory specjalne (ogółem) - 12020 jednostek.
Do Biblioteki zapisanych było 302 czytelników w tym: pracowników AJD 50, studentów AJD 252.
Poza Bibliotekę wypożyczono 7074 wol. W czytelni odnotowano 2230 odwiedzin, w trakcie których
udostępniono na miejscu 5861 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
Zatrudnienie: 1 osoba (1/2 etatu)
Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych
Zbiory Biblioteki: książki - 1 379 wol., czasopisma - 3 tytuły, zbiory specjalne - 250 jednostek
Do Biblioteki zapisanych było 21 pracowników AJD. Poza Bibliotekę wypożyczono 136 pozycji.
W Czytelni udostępniono 154 pozycje.
Zatrudnienie: 1 osoba (1/2 etatu administracyjnego -zakres obowiązków powiększony o opiekę nad biblioteką).
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Zbiory Biblioteki : książki – 451 wol. (+687 wol. depozyt z BG).
Do Biblioteki zapisanych było 41 czytelników, w tym 9 pracowników i 32 studentów.
Liczba wypożyczeń – 495 wol.
Zatrudnienie 1 osoba na 1/2 etatu.
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8.7ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Do 22.04 2015 roku w archiwum zakładowym zatrudnionych było dwóch pracowników, w tym jeden
na 2/3 etatu. Z dniem 23.04 przeszedł na emeryturę jeden z nich, a drugi zatrudniony został na pełny etat.
Archiwum zakładowe w 2015 dokonało archiwizacji 5903 jednostek aktowych kategorii A,B,BE co stanowi
42,52 mb akt, w tym z :
- Działu Spraw Studenckich

-

563 j.a. - 3,70 mb

- Kancelarii Ogólnej

-

33 j.a. - 0,43 mb

- Biura Rektora

-

16 j.a. - 0,37 mb

- Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

-

37 j.a. - 2,60 mb

- Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

-

703 j.a. - 4,95 mb

- Wydziału Filologiczno-Historycznego

-

756 j.a. - 4,44 mb

- Wydziału Pedagogicznego

-

3795 j.a. - 26,03 mb

Pracownikom Uczelni udostępniono 137 teczek aktowych.
Biblioteka Główna podobnie jak w minionych latach Biblioteka kontynuowała swoje działania z zakresu
zadań podstawowych, tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów. Prowadziła też działalność
informacyjną, dokumentacyjną, wystawienniczą.
W 2015 roku rozpoczęto aktywną współpracę z Crossrefem, który jest oficjalną agencją rejestrującą
linki DOI dla publikacji naukowych. Poprzez formularz „Web Deposit” zdeponowano 270 artykułów
posiadających nadane przez Wydawnictwo AJD im. Stanisława Podobińskiego numery DOI. Artykuły
zawierające identyfikatory DOI umieszczane są najpierw w Bibliotece Cyfrowej AJD, a następnie po
wykonaniu szczegółowego opisu bibliograficznego, uzupełnionego o słowa kluczowe i abstrakty oraz po
podłączeniu pełnego tekstu w formacie pdf zgłaszane są do agencji Crossref.
W miesiącach letnich rozpoczęto prace nad bibliografią naukową pracowników AJD, umieszczając
dane w systemie Pol-on w module Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Potwierdzono afiliacje do ponad
2000 opisów, by zaraz z początkiem października zacząć pracę nad wprowadzaniem danych do Modułu
Sprawozdawczego PBN. Troje pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii otrzymało rolę
Importera Publikacji dla Wydziałów: Filologiczno-Historycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału
Sztuki. Przekonwertowali oni ponad 1000 rekordów.
W roku sprawozdawczym ukazały się drukiem 3 publikacje pracowników OINiB:
- Małgorzata Łęgowik „Ekslibrisy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie” w : Częstochowskie Teki Historyczne- T.5(2015), s. 213-230,
- Joanna Bochaczek-Trąbska „Z dziejów polskich ekslibrisów” w : Częstochowskie Teki Historyczne –
T.5(2015), s.197-211,
- Joanna Bochaczek-Trąbska „Od żywego słowa po bibliotekę: z dziejów książki antycznej w Grecji” w:
Biuletyn Edukacyjny. – 2015, nr 2, s. 24-31.

50

Pracownicy Biblioteki Głównej podjęli się prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych
”Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa”. Wykorzystano w ten sposób fachową wiedzę bibliotekarzy w
zakresie: rzeczowego i formalnego opracowania dokumentów, teorii i organizacji bibliografii, podstaw nauki
o książce, bibliotece i informacji, budowie i organizacji zbiorów, wstępu do bibliotekoznawstwa oraz zbiorów
bibliotecznych w Polsce i na świecie.
Dużym przedsięwzięciem było przejęcie 4500 tysięcznego księgozbioru po likwidowanym Centrum
Języków Europejskich. Anglojęzyczny i niemieckojęzyczny księgozbiór został poddany wstępnej ocenie i
selekcji przez pracowników dydaktycznych Uczelni, a następnie
przypisany do poszczególnych bibliotek sieci i poddany fachowemu opracowaniu. Wyselekcjonowany zasób
zasili w szczególności Bibliotekę Instytutu Filologii Obcych.
Coraz częściej z zasobów Biblioteki Głównej korzystają uczniowie szkół średnich- olimpijczycy, którzy
właśnie u nas znajdują potrzebne im materiały. Jest to także forma promocji Uczelni i Biblioteki w
środowisku licealistów, potencjalnych przyszłych studentów Akademii.
W 2015 roku Biblioteka wpisała się w projekt przygotowany i złożony przez Uczelnię pt. „Wzrost
dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z biblioteką
cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii”. Jeśli uda
się osiągnąć cel, czyli zdobyć środki na jego realizację przyczyni się to do zwiększenia dostępności e-usług
oraz wzrostu liczby osób korzystających z zasobów biblioteki on-line.
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9. FINANSE UCZELNI

9.1 ŚRODKI UZYSKANE NA DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWĄ

W latach 2014 i 2015 Uczelnia dysponowała środkami pozyskanymi z:

Tabela 33.
Dotacja na działalność dydaktyczną z MNiSW w 2014 r.i 2015 r /w tym kształcenie i rehabilitacja studentów
niepełnosprawnych
Dotacje
Dotacja planowana

2014

2015

45.164.900

48.733.000,00 zł

w tym 176.400,00
kształcenie
niepełnosprawnych
456.722,75 dotacja
projakościowa na studia
doktoranckie

W tym
165.800,00 kształcenie
niepełnosprawnych
530.000,00 dotacja
projakościowa na
studia doktoranckie
53.000,00 zł dotacja
na zadania związane
ze świadczeniami
zdrowotnymi

Zwiększenie dotacji (kwiecień)

4.268.100,00

Zwiększenie dotacji (maj)
Zwiększenie dotacji (grudzień)
Środki przekaz. Przez MNiSW

4.593.000,00 zł
412.800,00
49.845.800

492.800,00 zł
53.818.800,00 zł
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Tabela 34.
Dotacja na pomoc materialną dla studentów z MNiSW w latach 2014-2015 przedstawiała się następująco:

Dotacje
Dotacja planowa

2014

2015

8.982.400,00

8.115.100,00 zł

Zwiększenie dotacji
Środki przekazane przez
MNiSzW

67. 300,00
9.049.700,00

54.500,00 zł
8.169.600,00 zł

Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia Uczelnia
otrzymała środki finansowe w kwocie:
2014 r. – 14.850 zł
2015 r. – 28.350 zł
Na inwestycje z MNiSzW
2014 r. - -------------2015 r. – 300.000,00 zł
Program współfinansowany z UE (ERASMUS)
2014 r. – 107.266 EUR
2014 r. – 63.428,40 zł ERASMUS POWER
2015 r. – 96.232 EUR
2015 r. – 40.515,80 zł ERASMUS POWER
Projekty współfinasowane z UE
2014 r. – 27.848, 03 EUR PROJEKT HDBA
2015 r. –
813,33 EUR PROJEKT HDBA
2014 r. – 9.633 EUR PROJEKT LANG OER
2015 r. – 8.257 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

53

Projekt „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy”
2014 r. - 1.261.500,00 zł
2015 r. - 640.926,07 zł
Projekt Ochrona Patentowa
2014 r. – 102.590,18 zł
2015 r. - 96.639,62 zł
Urząd Miasta Częstochowy – dotacja mająca na celu stworzenie studentom warunków do
pełnego udziału w procesie kształcenia na nowo uruchomionych kierunkach studiów
2014 r. - 150.000,00 zł
2015 r. - 100.000,00 zł
Projekt „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w AJD w Częstochowie poprzez zastosowanie
systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej
2014 r. – 2.077.841,71 zł
Tabela 35. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki przekazało Uczelni
następujące środki finansowe na realizację badań naukowych
Dotacje
Działalność statutowa

2014
1.836.440,00

2015
2.107.720,00 zł

Projekty indywidualne
z NCN i MNiSW
Rozwój młodych naukowców

1.041.108,00

773.380,00 zł

123.220,00

157.150,00 zł

RAZEM

3.000.768,00

3.038.250,00 zł

Tabela 36. Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dotacje
Projekt PBS 1/A9/4-178027 Moduł
Systemu Luminescencji
Projekt PBS 1/A5/2/22-180989
BIOPOLIMERY
RAZEM

2014
211.985,30

2015
129.116,98 zł

188.502,30

80.786,70 zł

400.487,60

209.903,68
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9.2 SYTUACJA FINANSOWA UCZELNI

Tabela 37. Struktura kosztów wg rodzaju w latach 2014 i 2015
Lp.

Wyszczególnienie

Koszty w zł

Rok 2015
1
I.

II.

2
Zużycie materiałów i energii

3

Dynamika

Rok 2014

Wzrostu (3:4)

3.174.972,22

4
3.373.025,58

94%

W tym:
Zużycie materiałów
Zużycie energii

1.517.611,32

1.815.757,59

84%

1.657.360,90

1.557.267,99

106%

Usługi obce

3.183.894,83

4.932.681,13

6585%%

303.199,03

448.115,56

68%

2.880.695,80

4.484.565,57

64%

-usługi remontowe
-inne usługi obce

5

III.

Podatki i opłaty

78.916,06

81.479,99

97%

IV.

Wynagrodzenia

41.186.307,58

41.612.878,86

99%

V.

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

11.047.886,60

10.909.466,59

101%

7.143.108,19

7.258.287,91

98%

2.420.331,00

2.296.961,00

105%

1.484.447,41

1.354.217,68

110%

VI

-inne świadczenia na rzecz
pracowników
Amortyzacja

1.644.341,99

1.961.310,79

85%

VII

Pozostałe

3.107.369,38

3.203.897,57

96%

148.991,84

156.499,30

95%

802.673,22

724.737,50

111%

2.155.704,32

2.322.660,77

92%

63.423.688,66

66.074.740,51

96%

1.
2.
3.

-koszty reprezentacji
reklamy
- podróże służbowe
- pozostałe koszty
OGÓŁEM

i
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Tabela 38. Koszty na utrzymanie obiektów dydaktycznych AJD w latach 2014-2015 przedstawia poniższe zestawienie.
(bez wynagrodzeń)

koszty wg rodzaju

2014r.

2015 r.

koszty w zł

koszty w zł

Dynamika kosztów
2015-2014 zł

2015:2014 %

Materiały+ wyposażenie

208.863,51

72.273,05

-136.590,46

34%

Energia elektryczna

673.774,01

689.355,43

15.581,42

102%

286,49

233,55

-52,94

81%

Centralne ogrzewanie

880.952,33

966.689,57

85.737,24

109%

Woda +ścieki

130.436,53

124.594,74

-5.841,79

95%

Środki czystości + odzież

29.211,15

6.668,08

-22.543,07

23%

Remonty+mat.remontowe

448.115,56

387.785,73

-60.329,83

86%

10.310,44

7.107,14

-3.203,30

69%

1.098.066,73

1.069.717,90

-28.348,83

97%

234.838,61

184.257,99

-50.580,62

78%

3.714.855,36

3.508.683,18

-206.172,18

94%

Gaz

usługi telefoniczne
inne usługi obce
Pozostałe(czynsze,amortyzacja,
dozór,wywóz śmieci)
RAZEM
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10. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

10.1 DZIAŁALNOŚĆ SENATU UCZELNI
W roku 2015 Senat Akademii im. Jana Długosza obradował na 10 posiedzeniach i podjął 121 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 2015:
Rektor AJD wydał 130 zarządzeń,
Kanclerz AJD wydała 12 zarządzeń
Katalog Zarządzeń jest publikowany na

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

oraz www.bip.ajd.czest.pl
10.3 AUDYT WEWNĘTRZNY
W roku sprawozdawczym zrealizowano 4 zadania zapewniające czynności doradcze:
1. Kontrola zarządcza w obszarze kształcenia studentów
2. Kontrola zarządcza w obszarze pomocy materialnej, ubezpieczeń i stypendiów naukowych dla
studentów
3. Bezpieczeństwo informacji
4. Funkcjonowanie uczelnianego systemu obsługi studentów
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11. BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY

11.1 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
Wykaz nieruchomości będących w zasobach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na dzień
31.12.2015 r.

1. Waszyngtona 4/8 KW Nr 00021526/8 Dz. Nr 83/3,78/2,85,89/1,84,86,87
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 6.236 m2
Waszyngtona 4/ 8 KW CZ1C/00073704/9 , dz. Nr 79 o powierzchni 977 m2
Działka przy ulicy Tuwima KW Nr 8301, dz. 77/1,77/2 o powierzchni 1.306 m2
2. Armii Krajowej 13/15 KW 00011200/4 dz. Nr 24/2
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 13.298 m2,
3. Armii Krajowej 36a KW Nr 00116525/4dz. Nr 113/2
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 4.136 m2
4. Chłopickiego 3 KW Nr 00005381/1, dz. Nr 26
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1.420 m2
5. Zbierskiego 6 – KW 00027477/1 dz. Nr 22/13
Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 5.981 m2 - zmniejszono
powierzchnię działki o 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 m2 działka Nr 17/3
2/ o powierzchni 1.194 m2 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 m2
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KW 00014667/6, dz. Nr 27 o powierzchni 2.828 m2
KW 00011200/4, dz. Nr 28 o powierzchni

557 m2

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

11.2 PRACE REMONTOWE

KOSZTY PONIESIONE NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W 2014 R NA DZIEŃ
31.12.2014r
I. ACS, Zbierskiego 6
8 142,80zł
- Opracowanie warunków technicznych lokalizacji pom. dydaktycznych w przyziemiu – w pom
odnowy biologicznej
5 412,00 zł Usługi zewn.
-naprawa ubytków wraz z malowaniem ścian
hali głównej ,malowanie wraz z tynkiem renowacyjnym
w siłowni, malowanie zespołów szatniowych

II. WMP. Armii Krajowej 13/15

2 730,80 zł Materiały +
robocizna własna

266 848,59 zł

-Remont laboratorium analizy sensorycznej i technologii żywności „Dietetyka”

-

246 000,00 zł w tym 100 000,00 zł dotacja Urzędu Miasta
Remont pomieszczenia wodomierza =17 694,47 zł;
263 694,47 zł Usługi zewn.
-malowanie korytarzy łącznika IIp blok C, IVp blok B1, malowanie Sali dydaktycznej 106,
malowanie szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej, wykonanie odwodnienia w
pomieszczeniu z centrala wentylacyjną i w pomieszczeniach pod aulą
3 154,12 zł Materiały, rob. wł

III. W.P. Waszyngtona 4/8
795 606,30 zł
-Inwestycje: -Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Fizjoterapii = 456 000,00 zł+ nadzór
inwestycyjny br elektrycznej = 2 214,00 zł;
-Przebudowa auli Wydziału Pedagogicznego: roboty budowlane=285 000,00 zł + nadzór
autorski = 7 380,00 zł + nadzór inwestorski = 7 620,00 zł - razem 300 000,00 zł dotacja MNiSW
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-Opracowanie ekspertyzy technicznej spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z
uzyskaniem Postanowień PSP = 21 217,50zł
-Remont łazienki męskiej na parterze = 34 440,00zł;
-Opracowanie projektowe remontu rektoratu = 7 995,00 zł
787 426,50 zł Usługi zewn
w tym dotacja MNiSW 300 000,00 zł
-Malowanie pomieszczeń Działu Rozwoju i Obsługi Dydaktyki, pokoi lektorów na IIp, korytarza
na IIp, pokoi gościnnych na III i IVp, korytarza na parterze, części korytarza na Ip z pokojem
118, szatni, remont pomieszczeń kasy 33 i 34
-

8 179,80 zł Materiały + roboc. wł.

IV. WFH. Al. Armii Krajowej 36A
Wymiana wykładziny podłogowej w Sali 306 - 20 000,00 zł

-

37 408,00 zł

Inwestycja: Opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji pomieszczeń magazynu książek
na czytelnię uczelnianą
- 12 300,00 zł
- 32 300,00 zł Usługi zewn
Malowanie i wymiana oświetlenia w Sali 306, malowanie Sali wystawowej, malowanie klatki
bocznej
– 5 108,00 zł Materiały + robocizna własna

V. W. SZTUKI , ul. Dąbrowskiego 14

- 19 877,91 zł

Inwestycje: - Opracowanie ekspertyzy technicznej spełnienia warunków ochrony
przeciwpożarowej wraz z uzyskanie Postanowienia PSP
7 072,50 zł Usług zewn.
-Remont Sali 9, sal 105 i 105A, montaż drzwi i malowanie sali 113, naprawa tynku i malowanie
pom. technologicznego
12 805,41 zł Materiały + robocizna własna
RAZEM

1 127 883,60 zł

W tym usługi zewnętrzne

1 095 905,47 zł

materiały + robocizna własna
KONSERWACJE I NAPRAWY BIEŻĄCE
materiały i robocizna własna

31 978,13 zł
40 207,89 zł

RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKTACH DYDAKTYCZNYCH
1 168 091,49 zł
W tym usługi zewnętrzne
1 095 905,47 zł
materiały + robocizna własna
72 186,02 zł
Dotacje: 100 000,00 zł z Urzędu Miasta na Remont laboratorium analizy sensorycznej i technologii
żywności „Dietetyka”
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300 000,00 zł z MNiSW na Przebudowę auli Wydziału Pedagogicznego
D.S. „SKRZAT” remont polegający na wymianie rur deszczowych i drzwi zewnętrznych
47 304,00 zł ( Usługi zewn.)
WARTOŚĆ OGÓLNA ROBÓT BUDOWANYCH W 2015 ROKU
1 215 395,49 zł
1.3 PROJEKTY EUROPEJSKIE
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1.

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

im.

Jana

Długosza

w

perspektywie

powołania

Uniwersytetu

w Częstochowie” (Priorytet VIII RPO WSL 2007-2013, Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa
wyższego”):
Zadanie I: „Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowodydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”:
02.2015 r. – zakończenie okresu zachowania trwałości projektu;
09.2015

–

r.

badanie

kwalifikowalności

podatku

VAT

w

projektach

dofinansowanych

w ramach RPO WSL 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zadanie II: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowodydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”:
09.2015

–

r.

badanie

kwalifikowalności

podatku

VAT

w

projektach

dofinansowanych

w ramach RPO WSL 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
2.

„Utworzenie

w

budynku

w

i

wyposażenie

Akademii

Częstochowie”

(Priorytet

im.
I

laboratorium
Jana

RPO

Długosza

WSL

badań
przy

2007-2013,

eksperymentalnych
ul.

Działanie

Armii
1.3

Biofeedback

Krajowej
„Transfer

13/15

technologii

i innowacji”):
26.03.2015

r.

–

podpisanie

aneksu

nr

UDA-RPSL.01.03.00-00-040/11-02

do

umowy

o dofinansowanie projektu, zmiana montażu finansowego projektu w zakresie wkładu własnego;
09.2015

r.

–

badanie

kwalifikowalności

podatku

VAT

w

projektach

dofinansowanych

w ramach RPO WSL 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
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3. „Poprawa warunków kształcenia poprzez remont budynków Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie” (Priorytet VIII RPO WSL 2007-2013, Działanie 8.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”):
02.2015 r. – zakończenie okresu zachowania trwałości projektu;
09.2015

r.

–

badanie

kwalifikowalności

podatku

VAT

w

projektach

dofinansowanych

w ramach RPO WSL 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie z EFRR złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy lub w procedurze
pozakonkursowej:
1. „Wzrost dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z
biblioteką cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”
(Oś priorytetowa II RPO WSL 2014-2020, Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych
usług publicznych”):
09.2015 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd
Województwa Śląskiego.
2. Projekt inwestycyjny z zakresu infrastruktury B+R pn. „Zintegrowane laboratorium badań
środowiskowych i nowych materiałów”
(Oś priorytetowa I RPO WSL 2014-2020, Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.1. „Kluczowa dla regionu
infrastruktura badawcza”)
na liście projektów kluczowych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego:
01-12.2015 r. – uszczegółowienia do fiszki projektowej;
12.2015 r. – II etap oceny wniosku, ocena recenzentów zewnętrznych MNiSW.
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:

01.2016

–

12.2018

(przesunięcie

terminu

realizacji

ze względu na przedłużającą się ocenę wniosku).
Planowany koszt całkowity projektu: 25.000.000,00 zł.
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Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):
Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
1. „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”
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.
- 02.2015 r. – rozliczenie końcowe projektu – zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
na kwotę 1.188.550,89 zł,
- całkowita kwota wydatków 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.
2. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy”
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.
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-

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 w 2015 r. – 160.000,00
- kwota wydatków poniesionych w 2015 r. – 518.778,99
- całkowita kwota wydatków w projekcie – 2.358.031,94
- liczba uczestników objętych wsparciem w projekcie – 89.

Wnioski o dofinansowanie z EFS złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy:
1. „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
wnioskowana kwota 423 320,00 zł
01.2015 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu z dn. 25.11.2014 r. dot. nieprzyjęcia wniosku
do dofinansowania i skierowanie wniosku do ponownej oceny merytorycznej w zakresie wskazanym w treści
protestu;
02.2015

r.

–

pozytywna

ocena

merytoryczna

wniosku,

nieprzyjęcie

do

dofinansowania

z powodu nieuzyskania wystarczającej liczby punktów.
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2.

„Wdrożenie

systemu

antyplagiatowego

w

Akademii

im.

Jana

Długosza

w Częstochowie”
Oś III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 „Zarządzanie w
instytucjach szkolnictwa wyższego”
Instytucja Pośrednicząca – Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
07.2015

r.

–

złożenie

wniosku

w

odpowiedzi

na

konkurs

zamknięty

nr 1/ANT/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych.
okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2018
wnioskowana kwota 444 563,50 zł
10.2015 r. – negocjacje w celu ustalenia ostatecznych zapisów wniosku o dofinansowanie;
12.2015 r. – pozytywna ocena formalno-merytoryczna; wydanie decyzji nr 44/ANTP/2015 z dnia 18 grudnia
2015 r. o dofinansowaniu projektu w wysokości 235 491,75 zł, zmiana okresu realizacji projektu: 01.01.2016
– 30.06.2017.
3. „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy”
Oś III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w
szkolnictwie wyższym”
Instytucja Pośrednicząca – Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
07.2015

r.

–

złożenie

wniosku

w

odpowiedzi

na

konkurs

zamknięty

nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019
wnioskowana kwota 1 367 092,16 zł
12.2015 r. – skierowanie wniosku do negocjacji w trakcie oceny formalno-merytorycznej.
4. „Umiejętności na dobry start!”
Oś III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w
szkolnictwie wyższym”
Instytucja Pośrednicząca – Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
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07.2015

r.

–

złożenie

wniosku

w

odpowiedzi

na

konkurs

zamknięty

nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 31.10.2018
wnioskowana kwota 1 255 654,80 zł
12.2015 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna.
5. „Kompetentny pedagog na rynku pracy”
Oś III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w
szkolnictwie wyższym”
Instytucja Pośrednicząca – Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
07.2015r. – złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w
Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 31.10.2016
wnioskowana kwota 412 935,00 zł
12.2015 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna.
6.

„Staż

dobrym

startem

na

rynku

pracy

dla

studentów

Akademii

im.

Jana

Długosza

w Częstochowie”
Oś III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w
szkolnictwie wyższym”
Instytucja Pośrednicząca – Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
10.2015 r. – złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w
Programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach
podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 30.11.2017
wnioskowana kwota 741 151,04 zł.
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI

12.1. SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

1. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
- wdrożenie internetowego systemu zgłaszania problemów technicznych
- duża część komputerów administracji centralnej została przyłączona do domeny i ujednolicono politykę
dostępu do stacji roboczej
- wykonano pierwszy etap wdrożenia dostępu do sieci EDUROAM na terenie Uczelni (budynek WNS i część
budynku AK13/15 ).
- wykonano ostatnią część wirtualizacji serwerów administracji centralnej
W roku przyszłym planuje się:
- utrzymanie ruchu w zakresie dostępu do sieci Internet dla pracowników AJD
- rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej AJD
- wirtualizacja serwerów służących pracownikom dydaktycznym AJD
- udostępnienie pracownikom funkcyjnym dostępu z zewnątrz do systemów wewnętrznych Uczelni poprzez
szyfrowane połączenie (zamówienia, elektroniczny obieg dokumentów)
- kolejne etapy wdrożenia 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, ANKIETER 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, APD oraz rejestracji żetonowych UL.
Ponadto w okresie sprawozdawczym Zespół dokonał realizacji następujących zadań:
 przygotowanie, opracowanie zagadnień do szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
dydaktycznych, dotyczących procesu dyplomowania z wykorzystaniem systemu APD (Archiwum Prac
Dyplomowych),
 przygotowanie i opracowanie instrukcji dla wyznaczonych osób z wydziałów wprowadzających zaległe
prace dyplomowe do systemu APD oraz ORPD,
 aktualizacja wersji systemu USOS do najnowszej wersji 6.1.1
 aktualizacja wersji systemu USOSweb, UL, APD do wersji 6.1.1
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 wdrożenie systemu ANKIETER do przeprowadzania różnego rodzaju ankiet, w tym ankiety dot. „Ocena
jakości kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”
 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
 administracja modułem Płatności w ramach integracji z systemem EGERIA w obszarze studiów
stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych
 administrowanie modułem ankiet ogólnych oceny pracy dziekanatu oraz ankiet dotyczących oceny zajęć
dydaktycznych w USOSweb oraz systemem ANKIETER
 przeprowadzenie eksportu studentów, doktorantów oraz świadczeń pomocy materialnej do systemu
POL-on
 przeprowadzenie eksportu prac dyplomowych z Uczelnianego Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do
Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych współpracującego z systemem POL-on
 szkolenia nowych planistów z systemu CELCAT na rok akademicki 2015/16
 cykliczna publikacja rozkładów zajęć CELCAT na stronie internetowej
 bieżąca administracja stronami USZJK, USOSweb, UL, APD
 aktualizacja systemu ankiet do badania losów zawodowych absolwentów wykorzystywanego przez Biuro
Praktyk i Karier
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13. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Rok akademicki 2015 był 21-ym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii
im. Jana Długosza.
Na UTW uczęszcza obecnie ponad 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 2015 – kolejny już rok - doktoranci z Wydziału Filologiczno-Historycznego prowadzili dodatkowe
wykłady dla słuchaczy UTW z zakresu literaturoznawstwa i historii. Po raz kolejny w roku 2015 słuchacze
UTW reprezentowali nasz UTW w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Studentów ‘Trzeci wiek na start”..
W roku 2015 ukazał się siódmy nr biuletynu „ NASZ UNIWERSYTET”, w którym przedstawiona została
historia i działalność naszego UTW. Biuletyn został przygotowanyi zredagowany przez słuchaczy i wydany
dzięki wsparciu władz Akademii i Miasta. Rok akademicki 2015 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”. W 2015 roku nasz UTW objął opieką nowo powstały UTW
w Koniecpolu.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). W
tym roku po raz pierwszy słuchacze UTW uczestniczyli w koncercie połączonym z wykładem w filharmonii.
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W 2015 roku uczestnicy warsztatów plastycznych zaprezentowali swoje prace na wystawie
w USC w Częstochowie. W 2015 roku po raz pierwszy zainaugurował swoją działalność Obywatelski
Parlament Seniorów, w którym delegatem jest Kierownik UTWO 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 tj .w roku 2015 - 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 opracowano linię graficzną i merytoryczną na postawie której

powstały

materiały rekrutacyjno-informacyjne: (plakat, broszura informacyjna określająca zasady rekrutacyjne, ulotka
rekrutacyjna, standy i banery). Materiały promocyjno-informacyjne wdrożono także do realizacji za
pośrednictwem: ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, spotów telewizyjnych ekranów LED-wych,
kampanii w autobusach i dworcach MPK, PKS. Prowadzono korespondencję informacyjną dotyczącą oferty
dydaktycznej oraz elektroniczny mailing do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa
śląskiego. Biuro opracowało politykę promocji w Internecie poprzez nawiązywanie współpracy z portalami
informacyjnymi – zarówno branżowymi (edukacyjnymi, społecznościowymi oraz ogólnymi. Zorganizowano
„Dni Otwarte”,

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
licznych 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: facebook, twitter. 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. Pracownicy

Biura współtworzyli projekty zewnętrzne mające na celu propagowanie szkolnictwa wyższego tj : „Akademia
w Bibliotece” i „Akademicka Częstochowa”.
Przy udziale Biura Promocji Uczelnia nawiązała współpracę z licznymi szkołami ponadgimnazjalnymi na
skutek czego zostały podpisane umowy współpracy. Biuro poprzez wszystkie realizowane działania dbało o
pozytywny wizerunek Akademii w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym Uczelni.

71

15.WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI

15.1 OSIĄGNIĘCIA UCZELNI W ROKU 2015
W

roku

2015

Polska

Komisja

Akredytacyjna

przeprowadziła

następujące

oceny

wszystkie

z wynikiem pozytywnym:


instytucjonalną na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym



programową na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale
Pedagogicznym:


filozofia - studia pierwszego stopnia



pedagogia - studia pierwszego i drugiego stopnia.


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do prowadzenia:
 studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka – Decyzja MNiSW z dnia 3 czerwca 2015r.
Decyzją

Centralnej

Komisji

Wydział Filologiczno- Historyczny

ds.

stopni

i

tytułów

z

dnia

28.09.2015

uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

r.
-

dr nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

15.2 OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW AJD W ROKU 2015
Szczególne osiągnięcia Artystyczne
Jako najbardziej reprezentatywne należy uznać te współorganizowane z Filharmonią Częstochowską doroczny koncert Instytutu, od kilku lat włączany przez Uczelnię w obchody Święta Uczelni, które w tym
roku miało wyjątkowy przebieg. Koncert łączył się z obchodami ROKU JANA DŁUGOSZA. W Filharmonii
zorganizowano prawykonanie oratorium stworzonego specjalnie dla AJD przez Juliusza Łuciuka pt. Jan
Długosz - Dziejopisarz Polski. Jego wykonawcami była orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, chór FCz,
chór IM, wśród solistów była Katarzyna Suska-Zagórska, koncertem dyrygował Jerzy Swoboda. Koncert
zgromadził ok. 600-700 słuchaczy. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych pedagogów
Instytutu Sztuk Pięknych AJD.
Nagrody pracowników:
Pracownicy IM - Katarzyna Suska-Zagórska, Przemysław Jeziorowski zostali odznaczeni przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Korneliusz Wiatr został wyróżniony przez władze samorządowe
Olesna i czytelników "Nowej Trybuny Opolskiej"
- 5 pracowników IP otrzymało nagrody i wyróżnienia w konkursach: dr hab. Chudzik - Nagroda
w Konkursie ZPAP Oddział Katowice, Praca Roku 2014, nagroda główna Prezydenta Miasta Katowic;
Srebrny Krzyż Zasługi, odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP; dr hab. Jerzy Piwowarski - Nagroda
Prezydenta m. Częstochowa w dziedzinie kultury za całokształt działalności w dziedzinie fotografii; dr
Bartosz Frączek - Palm ART Award 2015 Lipsk , Diplom of excellence; dr Dariusz Słota - Międzynarodowy
Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie 38”, wyróżnienie, dr
Witold Zaręba - Nagroda Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2015; Nagroda im. Profesora
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Witolda Skulicza – Kraków 2015 Ufundowana przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie.
15.3 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW AJD W ROKU 2015

Do największych osiągnięć sportowych będących udziałem Uczelni w roku 2015 należy zaliczyć zdobyty
medal i wywalczone wysokie miejsce zawodnika sekcji podnoszenia ciężarów KU AZS AJD Częstochowa
Łukasza Greli brązowy medal na mistrzostwach Europy w konkursie rwania w kategorii do 94 kg
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