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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  

Administracja 

Analityka i kreatywność społeczna 

Bezpieczeństwo narodowe 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

studia pierwszego stopnia 

studia pierwszego stopnia 

Filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia 

Filologia 

─ specjalność: filologia angielska 

─ specjalność: filologia germańska 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

Filozofia 

Historia 

studia  pierwszego i drugiego stopnia 

studia pierwszego, drugiego stopnia  

Kulturoznawstwo europejskie 

Kultura  w mediach i komunikacji 

studia pierwszego stopnia 

studia drugiego stopnia 

Politologia 

Zarządzanie 

Zarządzanie ze specjalistycznym językiem obcym 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

studia pierwszego stopnia 

studia drugiego stopnia (profil praktyczny) 

 

Studia doktoranckie: studia trzeciego stopnia 

Historia 

Językoznawstwo 

 

Literaturoznawstwo 

─ specjalność: filologia polska 

─ specjalność: filologia angielska 

─ specjalność: filologia germańska 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  

  

Biotechnologia studia pierwszego i drugiego  stopnia 
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Chemia studia pierwszego i drugiego stopnia 

Dietetyka  

 

Fizyka 

studia pierwszego stopnia ( profil 

praktyczny) 

 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

Informatyka studia pierwszego stopnia 

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia pierwszego stopnia 

Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego i drugiego stopnia 

Matematyka 

Kosmetologia 

 

Kryminalistyka i systemy zabezpieczeń 

studia pierwszego stopnia 

studia pierwszego stopnia ( profil 

praktyczny) 

studia pierwszego stopnia (profil 

praktyczny) 

 

Ochrona środowiska studia pierwszego 

Studia doktoranckie: studia trzeciego stopnia 

Chemia, fizyka   

Wydział Pedagogiczny  

Fizjoterapia  studia pierwszego stopnia( profil 

praktyczny) 

Pedagogika 

Specjalności: 

 doradztwo zawodowe i personalne 

 doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 

 pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna 

 pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna 

 pedagogika osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

 geragogika 

 coaching kariery z doradztwem zawodowym 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

Praca socjalna 

Psychoprofilaktyka 

studia pierwszego stopnia 

studia pierwszego stopnia (profil 

praktyczny) 
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Turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia 

Wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia 

Wydział Sztuki 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia pierwszego i drugiego stopnia 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego i drugiego stopnia 

Grafika studia pierwszego i drugiego stopnia 

Malarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

2.2  AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

 

W roku 2016 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej z wynikiem pozytywnym  na 

kierunku:  

- administracja studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonym na Wydziale Filologiczno-

Historycznym, 

- praca socjalna studia pierwszego stopnia prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym 

 

2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

 Kosmetologia - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 23 maja 

2016r. 

 Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 

Decyzja MNiSW z dnia 10 czerwca 2016r.  

 Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 29 

listopada 2016r 

Wydział Filologiczno-Historyczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

 Bezpieczeństwo narodowe - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 

5 października 2016r. 

 Rachunkowość i podatki - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym– Decyzja MNiSW z dnia 

20 lipca 2016r.  

ponadto  na Wydziale na podstawie posiadanych uprawnień zostały utworzone studia na kierunku: 

 Kultura w mediach i komunikacji - studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – 

Uchwała Senatu z dnia 30 marca 2016r. 
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 Zarządzanie ze specjalistycznym językiem obcym - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym 

– Uchwała Senatu z dnia 28 września 2016r. 

 Językoznawstwo – studia trzeciego stopnia – Zarządzenie Rektora  

Wydział Pedagogiczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

 Psychoprofilaktyka – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 8 

lipca 2016r. 

Wydział Sztuki uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

 Fotografia i kreacja przekazu wizualnego – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 

Decyzja MNiSW z dnia 27 października 2016r. 

 

Kierunki studiów podyplomowych prowadzone w roku akademickim 2015/2016 

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 

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 50 form, w tym nowo utworzone w 2016 roku: 

 Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, 

zespół Aspergera). 
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2.4 LICZBA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA 

 

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

(łącznie z cudzoziemcami) na poszczególnych Wydziałach w 2016 r. 

Tabela 1.Studenci 

Forma studiów 

Wydziały 

2016 

2015 

w tym 

WNS 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno

-Przyrodniczy 

Nauk 

Społecznych 

Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 1509 671 618 1251 300 3731 3990 

Studia 

niestacjonarne 

338 161 261 328 0 827 871 

Ogółem 1847 832 879 1579 300 4558 4861 

 

Tabela 2.  Doktoranci 

 

Forma studiów 

Wydziały 
30.11. 

2016 

30.11. 

2015 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno-

Przyrodniczy 

Studia stacjonarne 151 42 193 190 

Studia 

niestacjonarne 

0 0 0 0 

Ogółem 151 42 193 190 

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 479 – 2013    

454 – 2014    

423 -  2015   

335 -  2016 
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2.5 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 

 

Tabela 3. 

Ogółem w latach 1973 – 2016 mury Uczelni opuściło 59 105 absolwentów. 

 

2.6 ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 

W roku akademickim  2015/16 zrealizowano ogółem: 134 247 godzin, w tym:  

− pracownicy (w pełnym bądź niepełnym zatrudnieniu - etat): 95 858 godzin 

− w ramach godzin ponadwymiarowych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):  24 832 godzin 

− w ramach umowy zlecenie (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych): 13 557 godzin 

 

Tabela 4. 

Liczba godzin dydaktycznych w ramach umów cywilno-prawnych oraz godzin ponadwymiarowych 

  

Rok akademicki  

Godziny dydaktyczne 

  

2015/2016 

PLAN 

  

2016/2017 

PLAN 

Godziny ponadwymiarowe 26373 27836 

Umowy cywilno-prawne 14655 15525 

Ogółem 41028 43361 

 

 

 

 

 

 

Forma studiów 

Wydziały 

15/16 

14/15 

W tym 

WNS 

Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno

-Przyrodniczy 

Nauk 

Społecznych 

Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 452 182 205 474 84 1192 1388 

Studia niestacjonarne 
103 40 79 172 0 315   331 

Ogółem 555 222 284 646 84 1507  1 719 
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2.7 WYNIKI REKRUTACJI 

 

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 w porównaniu z rokiem 2015/2016 

 

Tabela 5. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów I, II i III stopnia  w porównaniu z ilością 

kandydatów  kształtowała się następująco: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela  6.  Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów  I, II, i III stopnia na poszczególnych 

Wydziałach kształtowała się następująco: 

Forma studiów ROK 2015/2016 ROK 2016/2017 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Studia stacjonarne 2278 1805 2227 1699 

Studia niestacjonarne 368 330 

 

398 353 

Ogółem 2646 2135 2625 2052 
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Forma studiów 

Wydziały 

Razem 

2016/2017 

 

Razem       

2015/2016 

(WNS) 

Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno

-Przyrodniczy 

Nauk 

Społecznych 

Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 

Kandydaci 886 579 355 655 112 2232 2278 

Przyjęci  - I0 438 
388 

151 
354 65 

1245 1245 

               - II0 190 29 114 169 34 422 512 

                - III° 
30 7 - - - 37 48 

Studia niestacjonarne 

Kandydaci 128 111 115 159 - 398 368 

Przyjęci  - I0 87 85 56 85 - 257 208 

               - II0 29 15 49 52 - 96 122 

                - III° 
- - - - - - - 

Ogółem 

Kandydaci 1014 690 470 814 112 2630 2646 

Przyjęci  - I0 525 473 207 439 65 1502 1453 

               - II0 219 44 163 221 34 518 634 

              - III° 
30 7 - - - 37 48 
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2.8  FUNKCJONOWANIE UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 przyjęte zostało 

Uchwałą Senatu nr 82/2016 w dniu 28 września 2016 roku 

 

W roku akademickim 2015/2016 realizowano działania mające na celu stałą poprawę jakości 

kształcenia, a także ewaluację Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).  

USZJK wspierało działania jednostek w przygotowaniu programów kształcenia dostosowanych 

do profilu ogólnoakademickiego lub praktycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo 

o szkolnictwie wyższym.  

Przeprowadzono kolejne badania ankietowe zajęć dydaktycznych (po semestrze zimowym i po 

semestrze letnim) oraz badania ankietowe pracy dziekanatów (zgodnie z decyzją wydziału). Wyniki 

badań ankietowych zostały poddane analizie a informacje o nich umieszczone na stronach jednostek oraz 

na stronie USZJK. Większość ocen poprawiła się w stosunku do ubiegłych lat. W przypadkach 

poszczególnych wdrożono działania naprawcze.  

Przeprowadzono po raz kolejny badanie ankietowe oceny jakości kształcenia w Akademii przez 

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Badanie uwzględnia szeroki zakres pytań 

dotyczących warunków kształcenia w Akademii i stopnia zadowolenia studentów, doktorantów i 

słuchaczy z odbywanych studiów. Wszystkie uwagi podlegają analizie (z uwzględnieniem marginesu 

błędu - np. w ankietach pojawiły się oceny biblioteki wydziałowej Wydziału Pedagogicznego, której nie 

ma). Podejmowane są działania mające na celu poprawę wskazanych braków, takie jak:  

- liczba zajęć praktycznych w programie kształcenia;  

- zmiany w zakresie PSW;  

- zmiany w zakresie systemu Erasmus Plus - kwestia możliwości wyjazdów, informacji na temat 

systemu, transferu punktów ECTS;  

- kwestia funkcjonowania punktów ECTS;  

- kilka razy pojawiła się kwestia akceptowania przez kadrę akademicką ściągania, kopiowania, itd.  

- doskonalenie sieci Wi-Fi;  

- wprowadzenie zasad umieszczania aktualnych informacji o odwołaniu zajęć (zarządzenie 

Rektora);  

- korzystniejsze dla studentów plany zajęć;  

- dostęp do ksero;  

- parkingi i dostęp do nich;  

- działania mające na celu większe uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

- większość Wydziałów zwracało uwagę na niski stopień korzystania z biblioteki.  

Równocześnie sporo uwag jest dla funkcjonowania Uczelni bardzo dobrych, wiele osób 

zdecydowanie tak odpowiedziało na pytanie dotyczące ponownego wyboru Uczelni i kierunku studiów. 

Tym bardziej należy dążyć do poprawy tych kwestii, które są przez studentów i doktorantów podnoszone 

jako ważne.  

Wyniki ankiet są dostępne na stronie USZJK. Jednostki Uczelni poproszone zostały o 

szczegółowe odniesienie się do uwag i zastrzeżeń.  

W ramach USZJK wprowadzono zarządzenie dotyczące jednolitego systemu informacyjnego, 
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umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji powstających w następstwie 

stosowania USZJK, w tym procedur, badających dostępność i aktualność publikowanych informacji.  

Prowadzono prace nad wprowadzeniem badania ankietowego, które pozwoliłoby na ocenę 

skuteczności procesów zarządzania informacją, w szczególności adekwatności zakresu gromadzonych 

danych do potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz zadowolenia interesariuszy ze 

sposobów raportowania i prezentowania informacji. Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji i Ewaluacji 

przygotował projekt ankiety skierowanej do interesariuszy.  

Kontynuowano prace nad opracowaniem i wprowadzeniem badania ankietowego dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników administracji.  

W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono hospitacje według nowego wzoru arkusza, 

uwzględniając znaczenie tej formy ewaluacji jako istotnego sposobu podnoszenia jakości kształcenia.  

USZJK brał udział w procesie wprowadzania w Uczelni form i metod kształcenia on-line 

(przeprowadzenie szkolenia 50 pracowników Uczelni oraz stworzenie w strukturach Uczelni Centrum 

Kształcenia na Odległość, które będzie nadzorować działalność dydaktyczną prowadzoną z 

wykorzystaniem technik kształcenia on-line).  

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji i Ewaluacji przygotował sylabus nowego przedmiotu 

„Metody uczenia się i studiowania”, który będzie obowiązkowym przedmiotem w pierwszym semestrze 

studiów pierwszego stopnia każdego kierunku.  

Odbyły się Warsztaty Dobrych Praktyk służące wymianie doświadczeń z zakresu jakości 

kształcenia. Warsztaty dotyczyły wprowadzenia do programów kształcenia w Akademii zajęć z zakresu 

tutoringu.  

Jakość kształcenia w jednostkach Akademii oraz funkcjonowanie w nich USZJK zostały ocenione 

w roku akademickim 2015/2016 podczas wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

Wizytacje odbyły się na następujących kierunkach:  

- dawny Wydział Nauk Społecznych - administracja  

- Wydział Pedagogiczny – praca socjalna  

Wszystkie jednostki otrzymały oceny pozytywne, kolejne akredytacje wyznaczono za kilka lat.  

Dokonano przeglądu funkcjonowania USZJK i na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 

wprowadzono nowe zarządzenia, zawierające zmiany będące wynikiem ewaluacji.  

Zaproponowano następujące zmiany:  

- na poziomie wydziałów pozostawienie jednego zespołu, tzw. Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia  

- zracjonalizowano zakres obowiązków zespołów ds. jakości kształcenia  

- zlikwidowano kilku procedur.  

Wydziałowe i kierunkowe zespoły złożyły sprawozdania z działalności. Wynikają z nich 

następujące wnioski:  

- wiele działań uznano za skuteczne i wpływające na podnoszenie jakości kształcenia;  

- wskazano na konieczność wprowadzenia ulepszeń i działań w następujących kwestiach:  

 system punktacji ECTS 

 system gromadzenia dokumentacji w ramach weryfikacji efektów kształcenia  

 efekty kształcenia realizowane na praktykach  

 rozważenie możliwości przekazywania informacji pohospitacyjnych do zespołów ds. jakości 

kształcenia  
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 rozwijanie form e-learnigowych i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.  

Od roku akademickiego 2016/2017 USZJK będzie miał następującą strukturę:  

- Rada ds. Jakości Kształcenia  

- Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji i Ewaluacji  

- Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia  

- Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia  

Opracowano plan działań na rok 2016/2017. Plan działań zostanie opublikowany 1 października 2016 na 

stronie USZJK. 

2.9  NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA 

  

1.TUTORING 

W październiku 2016 roku rozpoczął się proces wdrażania tutoringu w działalność dydaktyczną Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Pierwszym etapem procesu okazała się konferencja dydaktyczna pt. 

„Tutoring – sfery doświadczeń” zorganizowana 25 października i przeznaczona dla nauczycieli 

akademickich i studentów AJD. Kolejnym realizacja 60-godzinnego szkolenia tutorskiego dla 24 

nauczycieli akademickich (reprezentujących każdy z Instytutów AJD), które odbywało się we współpracy 

z uznanym w Polsce Instytutem Tutoringu Szkolnego – placówce Towarzystwa Edukacji Otwartej z 

Wrocławia. Od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017 przeszkoleni tutorzy mogli rozpocząć 

praktykę tutorską w ramach prowadzenia Przedmiotów Swobodnego Wyboru – Ogólnoakademickich z 

Tutoringiem. Wdrażanie tutoringu ma przyczynić się do wykorzystania w większej skali nowoczesnych 

metod nauczania, odpowiedzieć na potrzeby studentów, a także stać się znakiem rozpoznawczym 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzone działania są koordynowane przez 

Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu dr Adriannę Sarnat-Ciastko 

 

2. KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

Centrum kształcenia na odległość, tj. od października 2016 roku zorganizowało dwa pełne szkolenia pt. 

„e-Learning w szkole wyższej”, w których wzięło udział około 80 wykładowców. Szkolenie zakończyło 

się otrzymaniem certyfikatów, co umożliwia prowadzenie zajęć w formie w-learningu. Oprócz szkoleń 

pełnych zostały zorganizowane szkolenia „punktowe” dotyczące pojedynczych zagadnień związanych z 

e-learningiem – odbyło się 8 takich spotkań, w których wzięło udział około 40 wykładowców.  

W efekcie wyżej wymienionych szkoleń, w semestrze letnim 2016/2017 uruchomiono 6 pełnych kursów 

e-learningowych oraz 3 kursy w formule blended (część zajęć odbywa się w siedzibie uczelni, a część – 

online). Przeprowadzono zajęcia wdrażające dla studentów, którzy w semestrze letnim brali udział w 

zajęciach odbywających się w formie e-learningu. 

Zorganizowano dwa spotkania oraz jeden webinar informujące o procedurze uruchamiania zajęć  

e-learningowych. Przygotowano materiały promocyjne dotyczące prowadzenia zajęć e-learningowych.  

Centrum przez cały rok akademicki prowadziło konsultacje dla wykładowców. Na bieżąco aktualizowano 

treści na platformie e-learningowej AJD oraz opracowano materiały instruktażowe (dostępne na 

platformie).  
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                                   3. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE 

 

 

3.1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO- BYTOWA 

1) Systemem stypendialnym objętych jest  1 303 studentów: 

- stypendia socjalne       –   1 021 studentów 

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych  –      102 studentów 

- stypendia rektora dla najlepszych studentów    –      335 studentów 

- zapomogi       –        87 studentów 

2) Systemem stypendialnym objętych jest  50 doktorantów: 

- stypendia socjalne      –  24 doktorantów  

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych   –    6 doktorantów  

- stypendia dla najlepszych doktorantów     –  29 doktorantów  

- zapomogi        –  11 doktorantów 

3)  Domu Studenckim „Skrzat” zakwaterowanych jest  317 studentów i 9 doktorantów. 

3.2 PRAKTYKI PROGRAMOWE STUDENTÓW 

Rodzaje i formy praktyk studenckich 

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów w roku 2016 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) 

Praktyki studenckie organizowane były w formie: 

 praktyk śródrocznych, 

 praktyk ciągłych, 

 praktyk nieobjętych planem studiów, 

 praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych.  

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 138 „Porozumień w sprawie 

studenckich praktyk zawodowych”:  
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Tabela 7. 

Przedszkola   Szkoły 

podstawowe 

Gimnazja Szkoły 

średnie 

Placówki w 

Częstochowie 

Placówki  poza 

Częstochową 

Razem 

12 14 6 16 53 37 138 

 

 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 2016 

 

 

Okres 

praktyk 

Liczba grup stud. 

odbywających praktyki 

Liczba nauczycieli -

opiekunów praktyk 

(liczba umów o dzieło) 

Liczba placówek 

(liczba umów 

organizacyjnych) 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjon. 

Studia 

stacjonarn. 

Studia 

niestacjon. 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjon. 

02.03.2016-

16.06.2016 
22 0 28 0 11 0 

01.10.2016-

29.01.2017 
24 2 26 0 10 1 

Razem: 46 2 54 0 21 1 

 

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: 

‒ 2299 studentów studiów stacjonarnych  

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

Wymiar 

Praktyki 

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

Liczba studentów 

studia stacjonarne 
499 670 310 750 0 70 2299 

Liczba  studentów 

studia niestacjonarn. 
101 191 45 136 0 0 473 

 

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 1276 studentów, poza Częstochową - 1023 studentów. Ogólna liczba 

miejsc praktyk dla studentów studiów stacjonarnych wyniosła 1449.  

Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki ciągłe w miejscu stałego zamieszkania  w 397 

placówkach.  W Częstochowie praktykę odbywało 153 studentów, poza Częstochową -  320 studentów. 

Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało: 

 117 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych 

 32 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych. 

 

Tabela 10. Organizacja praktyk ciągłych w roku 2016 

Praktyki ciągłe Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba studentów odbywających praktyki  2299 473 

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych 

umów organizacyjnych 
1449 397 

Liczba nauczycieli akademickich –opiekunów 

dydaktycznych praktyk 
117 32 

 

 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: 

 31 słuchaczy studiów podyplomowych w 21 placówkach oświatowych  
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Tabela 11. Wymiar praktyk jakie odbywali słuchaczy studiów podyplomowych 

Wymiar praktyki 1 

tyg. 

2 

tyg. 

3 

tyg. 

4 

tyg. 

5 

tyg. 

6 

tyg. 

Razem 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 12 13 6 0 0 0 31 

 

Ogólna liczba miejsc praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych wyniosła 21. 

11 słuchaczy odbywało praktyki na terenie Częstochowy, a 20 słuchaczy odbywało praktyki poza 

Częstochową. Opiekę nad słuchaczami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało 2 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 12. 

Praktyki ciągłe Studia stacjonarne, 

niestacjonarne i podyplomowe 

Liczba studentów odbywających praktyki  1 

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych umów 

organizacyjnych 

1 

 

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 ścieki kariery. Oferta Biura 

Karier jest skierowana do studentów, absolwentów i pracodawców. 

 

Działalność Biura Karier w roku akademickim 2015/2016 skupiała się wokół następujących obszarów: 

 

1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów 

W roku akademickim 2015/2016 zostały przeprowadzone dwa badania karier zawodowych absolwentów 

z wykorzystaniem nowej ankiety wprowadzonej zarządzeniem Rektora Nr R-0161/28/2015. Pierwsze 

badanie obejmowało absolwentów rocznika 2013 po 3 latach od ukończenia studiów, drugie badania 

dotyczyło absolwentów rocznika 2014 po roku od ukończenia studiów. 

Po raz pierwszy został  przygotowany raport „Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów rocznik 2014” 

na podstawie raportów udostępnionych przez MNiSW w oparcie o dane absolwentów pozyskane z ZUS. 
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2. Szkolenia 

W roku akademickim 2015/2016 studenci mieli możliwość skorzystania z oferty 23 szkoleń. Ich celem 

było nie tylko podnieść kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów ale również umożliwić im łatwe 

poruszanie się po rynku pracy. Poza stałą ofertą 23 szkoleń, zorganizowano następujące 

warsztaty/szkolenia: 

 

Tabela 14. 

 

Nazwa szkolenia/warsztatu Termin 

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) – analiza z 

doradcą zawodowym Listopad 2015 

Szkolenie "Podstawy skutecznej komunikacji na FB" 

Szkolenie "Obywatelski Monitoring Sądów" Marzec 2016 

Warsztaty „Jak pisać CV i list motywacyjny" Kwiecień 2016 

Warsztaty "Rekrutacja w Szkole Językowej" 

Warsztaty połączone z rekrutacją do pracy (etapy rekrutacji, 

najczęstsze błędy w CV, formy zatrudnienia) 

Maj 2016 

 

3. Doradztwo zawodowe i psychologiczne 

 

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

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

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

Zespołu Badawczego Psychologii Stosowanej Wydziału Nauk Społecznych. 

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 2015/2016 dysponowaliśmy około 387 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 2015/2016 inkubator czynnie pozyskiwał beneficjentów oraz powiększył liczbę 

prowadzonych przedsięwzięć biznesowych. Obecnie (stan na 30 września 2016 r.) funkcjonuje 16 

startupów (firm) pod: „Mila Procjet”, „Kanonista”, „Meblokosy”, „Projekt-Internskip”, „Krajobrazy 

Zdrowia”, „Content Couple”, „ATP Biotechnology”, „Szostek Nieruchomości”, „Jolly”, „Bazylia”, 

„Marta Psykała”, „Grupa ADDmyMedia”, „Efika.pl”, „Handyman”, „Interpromotor”, „Triada.pl”  

W maj 2016 r. inkubator zorganizował szkolenie pod nazwą „Skup się na klientach”. Szkolenie składało 

się z dwóch bloków. Pierwsza część dotyczyła technik konwertowania fanów z portali społecznościowych 
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na rzeczywistych klientów. Drugą część stanowił wykład na temat planowania przedsięwzięć z 

wykorzystaniem schematu modelu biznesowego ze wskazaniem przykładów modeli biznesowych 

opartych na bezpłatnych usługach prowadzonych przez „Twój StartUp”. W szkoleniu udział wzięło 60 

osób. 

 

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 prezentacje firm w charakterze pracodawcy. 

 

8. Targi Pracy i Dni Kariery 

 

W roku akademickim 2015/2016 został zorganizowane „Dni Kariery” w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Kariery 2015. W ramach „Dni Kariery” zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu 

przedsiębiorczości pt. „Jak zbudować skuteczny model biznesowy”. W drugim dniu odbyło się spotkanie 

z doradcami zawodowymi pt. „ 200 pytań do... doradca zawodowy zaprasza na test”, podczas którego 

studenci mogli ocenić swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe na podstawie specjalistycznego 

Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). 

5 kwietnia marca 2016 r. zostały zorganizowane Targi Pracy dla studentów i absolwentów. Udział wzięło 

18 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. W ramach Targów Pracy zostało przeprowadzenie 

szkolenie z zakresu przygotowania CV i listu motywacyjnego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez 

specjalistę z zakresu rekrutacji jednej z firm na terenie Częstochowy. 

 

3.4  DZIAŁALNOŚĆ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

W dniu 1 października 2016 r.  swoje prace rozpoczęła Uczelniana Rada Samorządu Studentów kadencji 

2016 – 2020 w składzie:  Przewodniczący mgr Mateusz Szymala , Zastępca Przewodniczącego Klaudia 

Konieczna,  Sekretarz Wojciech Kustal. 

Działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii im. Jana Długosza   w Częstochowie 

w 2016 r. obejmowała: 

 Organizacja Balu Karnawałowego; 

 Opracowanie nowego Regulaminu Samorządu Studenckiego przyjętego przez Senat; 

 Współpraca z Biurem Promocji w organizacji Dnia Otwartego AJD; 

 Organizacja Balu Prima Aprilis; 
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 Wybór członków Kolegium Elektorów; 

 Uczestnictwo w wyborach władz rektorskich; 

 Wybór członków organów kolegialnych na kadencję 2016-2020; 

 Organizacja Balu Juwenaliowego; 

 Organizacja Żywej Biblioteki w ramach Juwenaliów; 

 Współpraca z SWFiS w organizacji wydarzenia Juwenalia na sportowo; 

 Organizacja kabaretonu w ramach Juwenaliów z udziałem Kabaretu z Konopi; 

 Udział w organizacji Inauguracji Roku Akademickiego; 

 Organizacja Balu Otrzęsinowego; 

 Organizacja Balu Andrzejkowego; 

 Udział w organizacji Święta Uczelni; 

 Udział w przydzielaniu pomocy materialnej w ramach Komisji Stypendialnych; 

 Współpraca z kołami naukowymi Uczelni; 

 Współpraca z Radą Mieszkańców DS Skrzat; 

 Prowadzenie strony internetowej Samorządu; 

 Poszerzenie polubień strony Samorządu na portalu Facebook z 1200 do 2200; 

 Promowanie i udział w akcjach charytatywnych i dobroczynnych m.in. oddawania krwi i 

przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. 

3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  

 

 W dniu 1 października 2016 r.  swoje prace rozpoczęła Rada Samorządu Doktorantów kadencji 2016 – 

2020 w składzie: mgr Marcin Kościelniak (przewodniczący), mgr Ewelina Bekus, mgr Elżbieta Hak, mgr 

Maciej Hyszko, mgr Mateusz Pawlak oraz mgr Rafał Terszak. Z końcem października 2016 r. z powodu 

rezygnacji mgr Elżbiety i mgr Macieja Hyszko odbyły się wybory uzupełniające do RSD. W ich wyniku 

w skład rady weszli: mgr Łukasz Majewski i mgr Norbert Bociański. 

W pierwszych tygodniach swojej działalności RSD oddelegowała wybranych doktorantów do 

poszczególnych komisji stypendialnych. Ważną kwestią było przyjęcie na Zgromadzeniu Ogólnym 

Doktorantów nowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów. Ponadto przewodniczący RSD – mgr Marcin Kościelniak reprezentował 

samorząd doktorantów AJD w posiedzeniach Senatu AJD oraz w wielu komisjach. 

Rada Samorządu Doktorantów AJD wspiera doktorantów w wielu przedsięwzięciach naukowych. 

Aktywnie współpracuje z kołami naukowymi oraz współorganizuje konferencje naukowe. W marcu 2017 

r. członkowie RSD włączyli się aktywnie w prace nad nowymi regulaminami stypendium doktoranckiego 

i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla doktorantów z Wydziału Filologiczno - Historycznego i Wydziału Matematyczno - 

Przyrodniczego. Rada Samorządu Doktorantów wspierała także dni otwarte Akademii im. Jana Długosza. 

3.6 DZIAŁALNOŚĆ STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

 

W roku 2016 w SWFiS pracowało 11 pracowników (8 zatrudnionych na etacie, 3 na umowę 

zlecenie). Prowadzili oni zajęcia dla ok. 1500 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. Pracownicy SWFiS posiadający 

uprawnienia trenerskie realizowali również zlecone przez IWFTiF zajęcia z przedmiotów praktycznych i 

specjalizacji instruktorskich w różnych dyscyplinach sportowych. Kolejny rok realizowaliśmy ofertę 

zajęć z wychowania fizycznego zgodną z ideą wyboru przez studenta dyscypliny sportu, dnia, godziny 



 

 

25 

zajęć oraz prowadzącego. Propozycje dotyczące wyboru dyscypliny sportu w ramach zajęć 

dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów I i IIo studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Wydziału Pedagogicznego, Wydziału Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i 

Wydziału Sztuki obejmowały dyscypliny: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna halowa, tenis 

stołowy, aerobic, callanetics, ćwiczenia siłowe, tenis, grupy ogólnego usprawnienia, gry klubowe dla osób 

ze zwolnieniami lekarskimi. Po raz pierwszy studenci mogli wybierać również zajęcia z wychowania 

fizycznego w ramach przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru” co spotkało się z bardzo dużym 

zainteresowaniem przekraczającym możliwości zapisania się na nie wszystkich zainteresowanych. 

Studenci wszystkich lat i kierunków posiadający odpowiednie predyspozycje do sportu kwalifikowanego 

mogli również wybrać grupy sportowe w dyscyplinach: piłka siatkowa/siatkówka plażowa kobiet i 

mężczyzn, futsal kobiet, piłka nożna mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, tenis ziemny, 

podnoszenie ciężarów, narciarstwo zjazdowe, lekka atletyka. 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. W ww. roku za niewielkie środki wydzielone z 

budżetu przypadające na jednostki międzywydziałowe SWFiS doposażyło bazę sprzętową.  

Swoją działalność SWFiS realizowało również w sferze sportowo-organizacyjnej zgodnie z 

opracowanym na rok akademicki 2015/2016 Kalendarzem Imprez Sportowych uwzględniając działania 

dydaktyczno-szkoleniowe oraz terminarz zawodów i rozgrywek klubów współpracujących  

z Uczelnią. W roku 2016 Studium było organizatorem i uczestniczyło w 29 zawodach i imprezach 

sportowych, z których 6 miało zasięg ogólnopolski, 7 regionalny, 6 środowiskowy i 10 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 sportowych będących udziałem pracowników SWFiS prowadzących 

reprezentacje Uczelni w roku 2016 należy zaliczyć wysokie miejsca i medale zdobyte na Mistrzostwach 

Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski AZS. Największe sukcesy były 

udziałem tenisistek stołowych dr Wiesława Pięty, sztangistów prof. Wiesława Pilisa, siatkarzy plażowych 

mgr Jarosława Grzybowskiego 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 100. Dbając  

o stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju sportowego studentów SWFiS rozstrzygało kwestie 

związane z możliwością zakwaterowania wyróżniających się zawodników – studentów w części 

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

świadczeń socjalnych odnoszących się do Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie 

wyniki sportowe.  

Celem głównym działań SWFiS było upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu w 

środowisku akademickim i na terenie miasta oraz jak najlepsza promocja Uczelni poprzez sport. 

Z obiektów sportowych cały rok korzystali: Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i 

Fizjoterapii, 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 
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uczelniane, organizacje sportowe, Akademicki Związek Sportowy - Zarząd Główny, Organizacja 

Środowiskowa, Klub Uczelniany). 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 

 

W roku 2016 w Studium Nauki Języków Obcych zatrudnionych było 15 etatowych pracowników 

dydaktycznych ( w tym 2 osoby na pół etatu,1  osoba na 1/3 etatu ) oraz 3 na zasadach umowy zlecenie.  

Sekretariat Studium i Biblioteka dla pracowników dydaktycznych SNJO są obsługiwane przez 2 osoby w 

ramach 1 i  ½ etatu. Naukę języków obcych w SNJO kontynuowało 2191 studentów i doktorantów. 

Zajęcia realizowano w grupach języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Studium Nauki Języków 

Obcych, będące wewnętrznym, akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym międzynarodowego 

egzaminu TOEIC przeprowadziło w 2016 roku dwie sesje egzaminacyjne dla naszych studentów. W r. 

2016 egzamin TOEIC zdało 152 studentów.  Należy podkreślić fakt, że w czerwcu 2016 roku SNJO  

gościło Dyrektora Aleksandra Żelaznego, strategicznego doradcę ETS TOEIC, z głównej siedziby   

organizacji w USA. Pan Dyrektor spotkał się z wykładowcami SNJO i omówił aktualną działalność 

organizacji ze szczególnym uwzględnieniem rangi przeprowadzonych egzaminów w skali globalnej. 

Zespół SNJO  otrzymał wyrazy uznania za utworzenie ośrodka  egzaminacyjnego TOEIC w AJD wraz z 

podziękowaniem za wieloletnią owocną pracę i zaangażowanie w przeprowadzeniu egzaminów wśród 

studentów naszej uczelni. Praca naszego ośrodka egzaminacyjnego otrzymała również ważne 

wyróżnienie w Warszawie.  02.12.2016 roku mgr Izabela Golec i mgr Anna Wojnarowicz – Głębocka 

uczestniczyły w konferencji dla szkół wyższych  „Skuteczne zarządzanie edukacją językową kluczem do 

sukcesu uczelni i ich absolwentów” zorganizowanej przez ETS Global. Podczas konferencji odbyło się 

uroczyste wręczenie dyplomu uznania dla SNJO oraz nagrody specjalnej dla uczelni za działalność i 

rozwój Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego TOEIC, jedynego w Częstochowie. W ciągu 7 lat  

międzynarodowy egzamin TOEIC  zdało ponad 600 naszych studentów. Otrzymali oni certyfikaty  

potwierdzające znajomość języka angielskiego  zgodnie z obowiązującymi obecnie  poziomami Rady 

Europy CEFR. Od dziesięciu lat SNJO jest członkiem Akademickich Ośrodków Nauczania Języków 

Obcych SERMO. Z okazji jubileuszu organizacji odbyła się uroczysta konferencja na Politechnice w 

Opolu (październik 2016 r.), podczas której mgr Janina Staszczyk została wyróżniona dyplomem uznania 

dla członka – założyciela SERMO. Pracownicy SNJO brali udział w wielu konferencjach metodycznych 

(zarówno krajowych jak i zagranicznych), wyjazdach w ramach Programu Erasmus, kursach, szkoleniach 

i webinariach. Każdy z pracowników uczestniczył przynajmniej w dwu z ww wymienionych form 

podnoszenia kwalifikacji. Dwu pracowników SPNJO jest uczestnikami niestacjonarnych studiów 

doktoranckich. Pracownicy SPNJO opublikowali kilka artykułów zarówno o charakterze metodycznym 

jak i naukowym. SNJO kontynuowało współpracę z wydawnictwami Pearson, Macmillana,  Oxford 

University Press, Lektor Klett i Hueber Weileg. W ramach  tej współpracy mamy możliwość 

powiększenia  naszego księgozbioru o darmowe podręczniki, słowniki i inne materiały dydaktyczne. 
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Ponadto możemy uczestniczyć w webinariach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez w/w 

wydawnictwa. Mgr Agata Rosińska – Kokot pełniła  funkcje eksperta metodycznego i prezentera 

Wydawnictwo  MMPublications. Warta odnotowania jest współpraca pracowników SNJO ze szkołami 

średnimi.  

 

3.8 DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI W OBSZARZE 

NAUKI I SZTUKI 

 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki (CTWIONS ) w roku 2016 wykonało 

szereg zadań min: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze 

Nauki i Sztuki AJD zorganizowało spotkanie „Środa z Funduszami dla uczelni wyższych”. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy 

europejskich. Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele 

wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

CTWIONS w Częstochowie dołączyło do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii 

- "PACTT". Porozumienie jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za komercjalizację własności intelektualnej. Zostało zainicjowane w 

grudniu 2015 roku. Założycielami PACTTu są: 

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Transferu 

Technologii 

 Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 

 Politechnika Śląska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

 Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 

 Uniwersytet Jagielloński, Centrum Transferu Technologii 

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regionalne Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii 

 Głównymi celami porozumienia jest: 

1. Integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w 

warunkach akademickich. 

2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk. 

3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii. 

4. Współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. 

5. Wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, 

związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy 

nauki z biznesem. Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:  

o inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym, 

o inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych, 

o opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione 

organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa. 

CTWIONS brało udział w Konferencji Building Bridge, która odbyła się 09 czerwca 2016 w Centrum 

Zarządzania Innowacji i Transferu Technologii (CZIiT) Politechniki Warszawskiej. Budowanie pomostu 

między Nauką, a Biznesem z punktu widzenia trzech państw Kanady, Szwajcarii i Stanów zjednoczonych, 

stojących na czele globalnej innowacji. Eksperci z tych krajów, a także Polski dzielili się doświadczeniem 

i praktykami w czterech kluczowych panelach tematycznych: 
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- Technology Transfer: R&I to market 

- Path to innovation: linkages between academia and industry 

- Intellectual property rights: your insourance policy 

- The role of Venture Capital in competitive innovation ecosystem  

Spotkanie odbyło się pod patronatem Polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ambasad 

Kanady, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.15 czerwca 2016 r. odbył się największy w Polsce 

kongres Impact`16 4.0 Economy dotyczący nowoczesnej gospodarki. Kongres podjął tematy 

kluczowych wyzwań i szans związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji. 

Wydarzenie to  umożliwiło  nawiązanie wielostronnego porozumienia, dialogu, rozpoczęcie kontaktów i 

budowania trwałych relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu, przedsiębiorcami, właścicielami 

startupów, naukowcami, inwestorami VC z sektora publicznego i prywatnego, przedstawicielami 

inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, centrów transferu 

technologii, przedstawicieli rządu i samorządów terytorialnych. CTWIONS uczestniczyło w I Forum 

Akademickim Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych PACTT-PSC. Było  to ważne 

wydarzenie w polskim ekosystemie jednostek zajmujących się komercjalizacją na uczelniach wyższych. 

To pierwsze forum łączące Porozumienie Spółek Celowych oraz Porozumienie Centrów Transferu 

Technologii. Gościem forum był Podsekretarz Stanu MNiSW Dr. Piotr Dardziński. Problematyka forum 

dotyczyła bieżących spraw i problemów związanych z komercjalizacją na polskich uczelniach wyższych. 

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Pan Jarosław Gowin oraz JM Rektor AGH Prof. Tadeusz Słomka. 

CTWIONS   opracowało ofertę płatnych kursów językowych,  

Z myślą o studentach i absolwentach Uczelni, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki 

i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od października 2016 r. prowadzi bezpłatne kursy 

języków obcych. Propozycja obejmuje zajęcia z języków: słowackiego, czeskiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego, hiszpańskiego, portugalskiego czy włoskiego. Dodatkowo, lecz odpłatnie prowadzone są 

kursy:  języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz migowego . Również  najmłodszych. 

Pierwsi absolwenci kursu języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat  w czerwcu 2016 r.   

otrzymali dyplomy, z wyróżnieniem a tym samym przeszli do historii Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie jako pierwsi, najmłodsi absolwenci tej Uczelni. W grudniu 2016 r. dzięki wsparciu władz 

Uczelni i Urzędu Miasta, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie przeobraziło klasyczne sale wykładowe w prawdziwe cyfrowe 

laboratoria językowe. CTWIONS umożliwiło nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej.  
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4. KADRA 

 

 

4.1 STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

 

Tabela 15. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy  w przeliczeniu na 

pełne etaty na dzień 31.12.2016r. (zatrudnieni na I i II etacie) 

          Liczba pracowników   

                W TYM: PEŁNO- 

        OGÓŁEM     ZATRUDNIONYCH 

LP STANOWISKO etaty osoby etaty osoby etaty etaty 

    2016 2016 2015 2015 2016 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Profesor zwyczajny 24,00 24 19,00 19 24 19 

2 Profesor nadzwyczajny tytularny  5,25 6 8,00 8 5 8 

3 Profesor nadzwyczajny mianowany 107,50 109 102,00 103 106 101 

4 Adiunkt habilitowany 10,00 10 10,50 11 10 10 

5 Adiunkt 171,000 172 172,167 173 170 171 

6 Asystent 36,875 48 42,00 48 27 36 

  RAZEM 354,625 369 353,667 362 342 345 
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Tabela 16. 

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

dzień 31.12.2016r. (zatrudnieni na I i II etacie) 

          OGÓŁEM        PEŁNE ETATY   NIEPEŁNE ETATY 

LP STANOWISKO etaty osoby Etety osoby 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

    2016 2016 2015 2015 2016 2015 2016 2015 

1 2 3  4 5  6 7 8 9 10 

1 St.wykładowca 40,083 45 35,833 39 35 33 5,083 2,833 

2 Wykładowca 9,583 14 9,917 13 7 7 2,583 2,917 

3 Lektor 4,833 6 6,0 7 4 5 0,833 1,00 

4 Instruktor 3,194 7 3,305 8 1 1 2,194 2,305 

  RAZEM 57,693 72 55,055 67 47 46 10,693 9,055 
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Tabela 17. Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych 31.12.2016r. 

Nauczyciele akademiccy(w osobach) 

L

P. 
STANOWISKO 

                                                WYDZIAŁY JEDNOSTKI MIĘDZYW. OGÓŁEM 

         WMP           WFH            WP           WS SNJO SWFiS  

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1 Profesor zwyczajny 9 8 11 6 1 1 3 3         24 19 

2 Profesor nadzwyczajny tytularny 
1 1 4 5 1 1             6 8 

3 
Profesor nadzwyczajny 

mianowany 

30 29 41 26 20 18 18 17         109 103 

4 Adiunkt habilitowany 
  2 5 5 1 2 4 2         10 11 

5 Adiunkt 
42 42 76 46 40 40 13 16     1 1 172 173 

6 St. wykładowca dr. 
16 17 6 2 7 5 1 1         30 26 

7 St. wykładowca 
1           1   7 7 6 6 15 13 

8 Wykładowca 
2 2 1 1 6 4 1 1 4 4     14 13 

9 Asystent;  
10 11 16 4 15 18 7 8         48 48 

10 Lektor 
    4 4         2 3     6 7 

11 Instruktor 
        3 4 4 4         7 8 

  RAZEM 111 112 164 99 94 93 52 52 13 14 7 7 441 429 
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Tabela 18. 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYDZIAŁACH I JEDNOSTKACH  MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016r.NAUCZYCIELE 

AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA II ETACIE  (w osobach) 

 

                

 STANOWISKO WYDZIAŁY       JEDNOSTKI 

MIĘDZYWDZIAŁOWE 

OGÓŁEM 

                

  WMP WFH WP WS SNJO SWFiS   

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

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

1 Profesor zwyczajny 1                1   

2 Profesor nadzwyczajny tytularny     1  1 1       2 1 

3 Profesor nadzwyczajny mianowany 1   4  1 2       6 2 

4 Adiunkt habilitowany                      

5 Adiunkt 1 1              1 1 

6 St. wykładowca,   wykładowca                      

7 Asystent                      

9 Lektor; instruktor                      

 RAZEM 

3 1 5 

 

2 3 

      

10 

4 

(+WNS4

) 
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Tabela 19. 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYDZIAŁACH I JEDNOSTKACH  MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016r. NAUCZYCIELE 

AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA II ETACIE w NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY ( w osobach) 

 

 

                

 STANOWISKO WYDZIAŁY       JEDNOSTKI 

MIĘDZYWDZIAŁOWE 

OGÓŁEM 

                

  WMP WFH WP WS SNJO SWFiS   

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

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

1 Profesor zwyczajny                           

2 Profesor nadzwyczajny 

tytularny 

1                     1   

3 Profesor nadzwyczajny 

mianowany 

1 1      2 1           3 2 

4 Adiunkt habilitowany       1                 1 

5 Adiunkt 1      1 2           2 2 

6 St. wykładowca,   wykładowca 3 2 2 1 8 5 2 1 2 2   17 12 

7 Asystent 1 1 9 1 8 7 3 3       21 12 

8 Lektor; instruktor    1 1 3 4 3 3 1 1   8 9 

 RAZEM 

7 
        4 

12 4 22 19 8 7 3 3 

  

52 

38 

(WNS 1) 

                



Tabela 20. 
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na dzień 31.12.2015r. 

Lp.  

 

wyszczególnienie 

 

Liczba pracowników 

Ogółem w tym: 

pełnozatrudnionych 

 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

etaty Osoby etaty osoby 

 

1. 
 

Naukowo-techniczni 

 

16,5 

 

17 

 

16,5 

 

17 
 

16 

 

16 

 

2. 
 

Inżynieryjno-

Techniczni 

 

16,75 

 

17 

 

17,75 

 

18 
 

15 

 

 

 

17 

 

3. 
 

Wydawnictwo 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
 

5 

 

5 

 

4. 
 

Biblioteka 

 w tym: 

 wydziałowa  

kustosz 

 

29 

4,5 

12 

 

30 

5 

12 

 

29 

4,5 

12 

 

 

30 

5 

12 

 

 

27 

4 

12 

 

27 

4 

12 

 

 

5. 
 

Administracja 

 

99,625 

 

102 

 

98 

 

100 
 

94 

 

94 

 

6. 
 

Obsługa 

 

55,5 

 

56 

 

36,5 

 

39 
 

55 

 

30 

 

7. 
 

R A Z E M: 

 

222,375 

 

227 

 

202,75 

 

209 

 

212 

 

189 

 

4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY  

Udzielono 12 urlopów naukowych, w tym: 

– rocznych – 10, 

-        doktorskich – 2, 

Stypendia doktorskie :   

- przyznane - 2 

- przedłużone – 1 

- wypłacone – 5 

Staże :    - krajowy staż naukowy – 1  

Udzielono zgody na pokrycie kosztów 39 postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego, w tym: 

– przewody doktorskie – 20, w tym 18 dla uczestników studiów doktoranckich  

– przewody habilitacyjne – 13, 

– postępowania o tytuł – 6. 

Pokryto koszty przewodów i postępowań na łączną kwotę 104.069,35 zł. 
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Odnotowano uzyskanie 7 stopni naukowych, w tym: 

– doktoraty – 2, 

– habilitacje – 5. 

– tytuł          –  0  

 

Tabela 21. 

 

Wydział 

Liczba 

urlopów 

naukowych 

Liczba 

przyznanych/wypłacanych 

stypendiów naukowych 

Liczba deklaracji 

o pokryciu kosztów 

przewodów/postępow. 

Liczba 

uzyskanych 

stopni/tytułów 

WFH 7 0/0 21 3 

WMP 3 0/1 11 1 

WP 2 1/3 3 1 

WS 0 1/1 4 2 

RAZEM 12 2/5 39 7 

 

Senacka Komisja ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą przeprowadziła 6 

postępowań 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 dodatkową okresową ocenę nauczycieli akademickich za okres 1.01.2014 – 31.12.2015 w 

przypadku nauczycieli którzy nie podlegali ocenie w roku 2015 lub uzyskali ocenę negatywną lub warunkową 

w ramach procedury realizowanej w 2015 r. Komisje, w tym komisja odwoławcza, oceniły dorobek 15 

nauczycieli przyznając: 7 ocen wyróżniających, 6 pozytywnych i 2 warunkowe. 

W oparciu o listy rankingowe opracowane przez wydziałowe komisje doktoranckie wydano decyzje w sprawie 

przyznania lub odmowy przyznania stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej (112 decyzji o przyznaniu i 44 decyzje o odmowie przyznania), w 

tym decyzje o przyznaniu w liczbie: 

1) zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na okres 01.01.2016 – 31.12.2016: 

– Wydział Filologiczno-Historyczny – 32 doktorantów 

– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 9 doktorantów 

2) stypendium doktoranckie na okres 01.10.2016 – 30.09.2017: 

– Wydział Filologiczno-Historyczny –  40 doktorantów 

– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 31 doktorantów 

 

Wydano 10 dyplomów doktora, w tym: 7 po przeprowadzeniu postępowania przez Wydział Filologiczno-

Historyczny i 3 – przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczym 
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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 2013 r. jednostki Uczelni uzyskały kategorie, które 

skutkowały przyznaniem przez MNiSW dotacji na działalność statutową na rok 2016 w wysokości: 

Tabela 22. 

 

 

 
 

Ogółem 

AJD 2.381.040 

Bazowa 2.150.500 

mł. Naukowcy 230.540 

WFH – kat. B              593.760 

               Bazowa              482.480 

mł naukowcy.              111.280  

WMP – kat. B              955.010  

bazowa.              861.060  

mł. naukowa                93.950  

WNS – kat. B*             176.230  

bazowa             171.570  

mł. naukowcy                 4.660  

WP – kat. B              397.560  

bazowa              381.350  

mł naukowcy                16.210  

WS – kat. B              258.480  

bazowa              254.040  

mł. naukowcy 4.440  
*Wykorzystane po połączeniu Wydziałów przez WFH 

 

 

Ogółem dotacja na działalność  statutową w roku 2016 wyniosła 2.381.040 zł, o 116.170 zł więcej niż  

w roku 2015.  

Środki na działalność statutową były realizowane na Wydziałach w ilości 224 projektów (172 z części 

bazowej oraz 52 dla młodych naukowców) w tym: 

Tabela 23. 

Dotacja WFH WMP WNS* WP WS AJD 

Bazowa 54 32 31 37 18 172 

młodzi 

naukowcy 

3 34 0 10 5 52 

Ogółem 57 66 31 47 23 224 

*Wykorzystane po połączeniu Wydziałów przez WFH 
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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 44 wnioski (23 – czerwiec 2016 r. i 21 – grudzień 2016 r.), w tym: 

 

 

Tabela 24. 

Wydział Liczba wniosków 

czerwiec 2015 grudzień 2015 

WFH 9* 3 

WMP     12**       14*** 

WS  1 

WP 2 3 

RAZEM               23                21 
                                                * w tym 1 uczestnik studiów doktoranckich    

                                                ** w tym 9 uczestników studiów doktoranckich 

                                                *** w tym 4 uczestników studiów doktoranckich 

 

Łączna wysokość środków z MNiSzW, NCN i NCBiR na realizację projektów badawczych w roku 2016 

wyniosła 794.869,70 zł. Realizowano 12 projektów, w tym 10 kontynuowano z poprzednich lat. Wysokość 

planowanych środków określona została na podstawie umów i kosztorysów. Wysokość wydatkowanych 

środków wskazana w sprawozdaniu kwestor. 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów organizowanego przez  NCBiR 

(2012 r.): 

1. Dr hab. Janusz Kapuśniak z WMP „ Modyfikacja i  funkcjonalizacja surowcóa. biopolimerowych 

pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej 

generacji”  ogółem 788 828 zł na lata 2012-2016, w tym w 2016 r. – 0 zł. 

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

sieci energetycznych średnich i wysokich napięć” – ogółem 274.000 zł, w tym w 2016 – 46.000 zł 

 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCN (2013 r.): 

2.158.600.1 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 –  na lata 2014-2016, w tym w 2016 r. – 130.000 

zł. 

3. dr Joanna Warońska (WFH): „Komedia wg Skamandrytów” – ogółem 47.800 zł – w tym w 2016 r. 

– 20.800 zł 

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

immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jonów metali” – ogółem 

90.110 zł –w tym w 2016 r. – 21.060 zł. 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCN (2014 r.) 



 38 

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 2016 – 34.450 zł 

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCN (2015 r.) 

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 2016 – 331.200 

zł. 

2. mgr Agnieszka Zbrzezny (WMP): „Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery 

SMT” – ogółem 99.560 zł – w tym w roku 2016 – 46.080 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 2016 – 76.320 zł. 

4. dr Iwona Zawierucha (WMP): „Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do 

usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii przepuszczalnych barier 

sorpcyjnych” – ogółem 300.360 zł – w tym w roku 2016 – 33.360 zł 

5. mgr Damian Kulawik (WMP): „Materiały hybrydowe służące do magazynowania wodoru na bazie 

nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu” – ogółem 145.200 zł – w tym w roku 2016 

– 37.200 zł. 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursu projektów badawczych organizowanego przez 

NCN w 2016r (początek realizacji w 2017 r.) 

1. mgr Karolina Ordon (doktorantka WMP): „Własności fotokatalityczne mezoporowatych 

materiałów hybrydowych na bazie wanadanu bizmutu” – ogółem 82.896 zł 

2. mgr Tetiana Babuka (doktorantka WMP): „Modelowanie własności fizycznych układów silnie 

skorelowanych elektronów kryształów chalkogenidkowych typu Xn (PY3)m” – ogółem 122.400 zł 

3. mgr Arkadiusz Żarski (doktorant WMP): „Projektowanie materiałów polimerowych do produkcji 

opakowań biodegradowalnych na bazie hydrofobowych pochodnych skrobi” – ogółem 97.320 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 2016 – 18.399,70 zł 

5.3 UPOWSZECHNIANIE NAUKI 

Jednostki Akademii zorganizowały 34 konferencje naukowe, w tym 17 o zasięgu międzynarodowym: 

– WFH – 17* (5* międzynarodowych – m): 
1. „Apokryficzność w filozofii. Nie/anty/poza ortodoksyjne dyskursy filozoficzne” 
2. „Artysta na prowincji” – m (także WS – policzona raz w ogólnej liczbie konferencji*) 
3. „Figuratywność w języku, poznaniu i dyskursie” 
4. „Górskie filozofowanie: Filozofować w kontekście współczesności – Współczesność w kontekście 

filozofii” 
5. „I Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne” – m 
6. „Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre wyzwania i praktyki” 
7. „Jerzy Liebert – studium twórczości” 
8. Konstruktywizm w studiach europejskich” 
9. „Mapping New Spaces – Young Researcher Conference” 
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10. “Polityka, współpraca, przyjaźń, rywalizacja, wrogość, wojna. Relacje miedzy ludźmi, narodami i 
państwami na przestrzeni dziejów – doktoranci 

11. „Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andreas Bańkowski” 
12. „Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1968 roku w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce – 

różnice i podobieństwa III” 
13. „Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne 

– perspektywy rozwoju” 
14. „Trylogia w tradycji literackiej i historycznej” – m 
15. „Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach” 
16. „Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi 

prawa” – m 
17. „V Międzynarodowe Forum Doktorantów. Historyk-Fakt-Metoda” – m 

– WMP –7 (4 międzynarodowe): 
1. „23rd Central European Auchenorrhyncha Meeting” – m 
2. “Applications of Algebra XX” – m 
3. “Częstochowa – przyroda miasta I region” 
4. „I Częstochowskie Forum Młodych „Nauka. Lubię to!” 
5. „Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Zagrożenia BCRNE” – m 
6. „Badania jakości wód i ścieków” 
7. „XVIth International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic 

Heteroorganic Compounds” – m 
– WP – 7 (6 międzynarodowe): 

1. „Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym” – m 
2. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” 
3. Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy” – m 
4. „III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Sport. Rekreacja. Zdrowie i Jakość Życia” – m 
5. „IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej – 

m 
6. „Jakość życia & Joga i Sztuki Walki” – m 
7. „XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja – historia i teraźniejszość” – m 

– WS – 4 (3 międzynarodowe): 
1. „Artysta na prowincji” – m (także WFH) 
2. „Fotografia w epoce multimediów” – m 
3. „III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Twórczość i kultura muzyczna krajów słowiańskich” – m 
4. „Obraz – Sens. Zapis. Kreacja” 
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6.WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

 

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

 

1. Realizacja porozumień międzynarodowych 

W roku 2016 uczelnia pozostawała w relacjach partnerskich z uczelniami zagranicznymi na 27 porozumieniach 
bilateralnych o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej, w tym: 
 

Ukraina 9 

Niemcy 3 

Mołdawia 2 

Rosja 2 

Białoruś 1 

Francja 1 

Hiszpania 1 

Indie 1 

Izrael 1 

Litwa 1 

Peru 1 

Serbia 1 

Słowacja 1 

USA 1 

Włochy 1 

 
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 2015/2016 zostanie złożone do 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus po 24-miesięcznym okresie 

umowy, który upływa 31.05.2017 r. 

 W roku akademickim 2015/2016 z możliwości wyjazdów stypendialnych skorzystało łącznie 76 osób, w 

tym: 14 studentów, 56 nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych i 6 pracowników w celach 

szkoleniowych (dla porównania – w roku akademickim 2014/2015 – 67 osób, w tym: 21 studentów, 44 

nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych i 2 pracowników w celach szkoleniowych). 
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W ramach programu LLP Erasmus+ na studiach w roku akademickim 2015/2016 przebywało w AJD 5 

studentów z uczelni partnerskich (1 Francja,1 Słowacja, 1 Hiszpania, 2 Niemcy) Przyjęto również 10 

nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (3 Litwa, 2 Niemcy, 1 Czechy, 4 Słowacja) oraz 3 osoby w 

celach szkoleniowych (z Słowacji). Dla porównania w roku 2014/2015 w AJD gościły 23 osoby). 

6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW   

1. wizyty cudzoziemców (pracowników lub studentów) na podstawie umów dwustronnych, współpracy 

indywidualnej, programu międzynarodowego lub innej – 80 osób, w tym: 

– 26 – WFH, 15 – WP, 16 – WMP, 23 – WS, 

– 15 osób jako profesorowie zagraniczni (4 – WFH, 3 – WP, 4 – WMP, 4 – WS) 

– w tym z następujących państw: 

Tabela 25. 

 

Ukraina 47 

Czechy 14 

Słowacja 6 

Litwa 4 

Niemcy 3 

Francja 2 

Rumunia 1 

Rosja 1 

Indie 1 

Chorwacja 1 

  

6.3 WYMIANA OSOBOWA 

Wymiana osobowa w ramach programu Erasmus+: 

 

– liczba wyjeżdżających pracowników – 62 (STA – 56, STT – 6), 

– liczba wyjeżdżających studentów – 14 (SMP – 5, SMS – 9), 

– liczba przyjeżdżających pracowników – brak danych, 

– liczba przyjeżdżających studentów – 4 (SMP – 1, SMS – 3). 

6.4 PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU, 

INICJATYWY 

LUB PRZEDSIĘWZIĘCIA BADAWCZEGO 

1. 

nr projektu: R-0161/08/2014 

tytuł: Młodociani i pełnoletni młodzi podczas przejścia przez I i II próg – znaczenie dualnego kształcenia 

– niemiecko-polskie porównanie i przygotowanie innowacyjnych rozwiązań systemowych 

kierownik projektu: dr hab. Bernd Ertelt 
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termin realizacji: od 2013-10-01 do 2016-09-30  

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego (DUAL) 

środki:  83 026,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

2. 

nr projektu: umowa Współpracy na Rzecz Rozwoju zawarta w dniu 20.12.2013 

tytuł: Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Managment – Zarządzanie 

Przypadkiem 

kierownik projektu: dr hab. Bernd Ertelt 

termin realizacji: od 2014-02-01 do 2017-07-31 

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (CM+) 

środki: 83 000,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

3. 

nr projektu: umowa kooperacyjna z dnia 26 listopada 2014 roku 

tytuł: Ponadzawodowe kompetencje, zainteresowania zawodowe I sposób podejmowania decyzji 

zawodowych przez młodych ludzi w Polsce Projekt MODEL 
kierownik projektu: dr hab. Grażyna Jadwiga Rygał 

termin realizacji: od 2015-04-01 do 2017-07-31 

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (MODEL) 

środki: 128 100,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

4. 

nr projektu: umowa o współpracy badawczej z 27.12.2016 

tytuł: Biografie dotyczące ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, zainteresowania zawodowe, 

kompetencje wykraczające poza wiedzę fachową z danych przedmiotów szkolnych i zachowania młodych 

ludzi w procesie podejmowania decyzji jako prognostyki udanego wyboru zawodu – Międzynarodowe 

badanie porównawcze w ramach dalszego innowacyjnego rozwoju doradztwa zawodowego 
kierownik projektu: dr Joanna Janina Górna 

termin realizacji: od 2016-12-27 do 2017-12-31 

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (BERUF) 

środki: 79 200,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

 

PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ 

5. 

nr projektu: 543239-LLP-1-2013-1-LV-KA2-KA2NW 

tytuł: LangOER: enhance teaching and learning of less used languages through OER/OEP 

kierownik projektu: dr Małgorzata Kurek 

termin realizacji: od 2014-01-01 do 2016-12-31 

finansowanie: środki Komisji Europejskiej, projekt w ramach programu Unii Europejskiej (Life Long Learning) 

środki: 114 180,52 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Filologiczno-Historyczny 

status: zakończony – zrealizowany 

6. 

nr projektu: 2016-1-DE02-KA202-003399  
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tytuł: Innovative Counselling to Promote the Participation of People 50+ on the Labour Market and in 

Societal Life (InCounselling 50+) 

kierownik projektu: dr Joanna Janina Górna 

termin realizacji: od 2016-09-01 do 2019-08-31 

finansowanie:  środki UE, projekt w ramach programu Unii Europejskiej Inny program (ERASMUS+) 

środki: 1 382 213,50 

realizator:   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

 

 

 

POLONIUM 

7. 

nr projektu: 33475ZD 

tytuł: Opracowanie technologii nanostrukturyzacji chalkogenidków jako decydującego elementu rozwoju 

nowoczesnej fotoniki podczerwieni i sensoryki biomedycznej 
kierownik projektu: prof. dr hab. Oleh Shpotyuk 

termin realizacji: od 2015-01-20 do 2016-12-31 

finansowanie:  budżet – MNiSW 

środki: 28 500,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

status: zakończony – zrealizowany 

8. 

nr projektu: DS/WMP/6064/2016 

tytuł: Opracowanie technologii nanostrukturyzacji chalkogenidków jako decydującego elementu rozwoju 

nowoczesnej fotoniki podczerwieni i sensoryki biomedycznej 
kierownik projektu: prof. dr hab. Oleh Shpotyuk 

termin realizacji: od 2016-01-01 do 2017-12-31 

finansowanie: budżet - MNiSW 

środki: 15 000,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

status: w trakcie realizacji 
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                                                 7.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 2016 wydawnictwo opublikowało 66 tytułów w łącznym nakładzie ponad 5000 egzemplarzy. Dla 

porównania: w roku 2015 wydano 57 tytułów, a w roku 2014 - 78. W chwili obecnej w drukarniach znajduje 

się 5 kolejnych książek, 7 następnych znajduje się w trakcie prac przygotowawczych.  

W ubiegłym roku przychód ze sprzedaży książek wyniósł 50 445 PLN, co jest wzrostem o ok.  27% w stosunku 

do roku 2015. Warto odnotować, że był to kolejny rok z tendencją wzrostową w zakresie przychodów ze 

sprzedaży książek. Od roku 2010 taki wzrost wyniósł 320 %. 

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 zarówno sprzedaż stacjonarną, jak i internetową. Wydawnictwo stara się 

pozyskiwać - w drodze umów o współpracy - nowych kontrahentów. W ub. roku udało się sfinalizować  

5 takich umów. Książki wydawnictwa były dostępne podczas kilku konferencji organizowanych przez Uczelnię, 

wzbudzając zainteresowanie ich uczestników. 
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8.  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 

 

Stan zatrudnienia w Bibliotece Głównej na koniec roku 2016 wynosił: 24 i 1/2 etatu  bibliotecznego oraz 1 etat 

administracyjny do obsługi Sekretariatu. 

W roku sprawozdawczym aktywność pracowników w podnoszeniu kwalifikacji wynikała z bieżących potrzeb, 

które narzucał moduł Polskiej Bibliografii Naukowej w POL-onie. 

W kwietniu 2016 roku pracownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii uczestniczył w „Warsztatach 

praktycznych przy komputerach – Polska Bibliografia Naukowa i Moduł Sprawozdawczy”. 

W miesiącu czerwcu Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii wraz z pracownicą wzięły udział w 

szkoleniu „Polska Bibliografia Naukowa- nowe zasady funkcjonowania i obsługi informatycznej systemu 

wprowadzone przez nowego operatora OPI PIB po 25 maja 2016 r.” 

W październiku roku sprawozdawczego wymienione wyżej osoby wzięły udział w kolejnym szkoleniu 

„Techniczne aspekty dostosowania systemu POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek 

naukowych za lata 2013-2016”. 

Dyrektor Biblioteki Głównej oraz Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii uczestniczyły w 

spotkaniu informacyjnym „Środa z Funduszami Europejskimi na rozwój cyfrowy”, gdzie przedstawione zostały 

najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-

2020. 

8.1  GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW 

 

Wartość zakupionych przez Bibliotekę Główną książek, czasopism i zbiorów specjalnych w roku 2016 wynosiła 

ogółem 207. 462,23  zł ., w tym: 

-  czasopism krajowych i zagranicznych (drukowanych i on-line): 137.785,68  zł. 

-  książek (drukowanych i on-line) : 69.499,34 zł 

-  zbiorów specjalnych  : 177,21 zł 

W roku sprawozdawczym przedłużono dostęp sieciowy do publikacji elektronicznych w ramach „Czytelni 

IBUK” (ogółem 156 tytułów : zakupionych i dodanych gratis ). 

             W 2016 r. Biblioteka Główna umożliwiała korzystanie  z wykupionych licencjonowanych baz danych, 

których koszt przedstawiony jest w poniższej tabeli: 
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Tabela 26  Koszty udziału w konsorcjach  

Nazwa konsorcjum        Koszty BG 

AIP/APS               28.521,40 

ACS              16.812,56 

RSC              16.722,56 

Chemical Abstrakt                5.241,25 

Ogólny koszt dostępu do czasopism on-line (konsorcja) w roku 2016 wynosił  67.297,77 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 środki statutowe i 

granty pracowników naukowych. 

 

Zbiory Biblioteki Głównej- stan ogólny  

W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 3 629 woluminów druków zwartych, w tym: 1 685 z zakupu,  

1 580 z darów, 364 z wymiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Stan księgozbioru wg ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2016 r. wynosił 309.158 woluminów. 

       W roku 2016 prenumerowano dla Biblioteki Głównej 245 tytułów czasopism, w tym: 13 tytułów 

zagranicznych i 232 tytuły krajowe. 

Dodatkowo Biblioteka Główna prowadziła zamówienia na prenumeratę czasopism dla Bibliotek sieci i 

administracji uczelnianej ( 35 tytułów krajowych i 4 tytuły zagraniczne). 

Zainwentaryzowano  428 wol . czasopism . Stan na dzień 31.12 2016 r. wynosił 33 258 wol. czasopism. 

       Ilość zbiorów specjalnych powiększyła się o 64 jednostki i na koniec 2016 r. wynosiła 8 776  jednostek 

inwentarzowych.  

       W Oddziale Gromadzenia Zbiorów trwały prace nad retrokonwersją Inwentarza – poprawiono 1 840 

rekordów inwentarzowych. 

Do Modułu Ubytki wprowadzono 33 rekordy książek zagubionych i niezwróconych przez czytelników.  Stan 

ubytków na koniec roku wyniósł 12 816 woluminów.  

     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 337 faktur. 

    W ramach gospodarowania  drukami zbędnymi sprawdzono ponad 135 ofert- wykazów darów.   

    W ramach wymiany międzybibliotecznej rozesłano 530 egzemplarzy wydawnictw uczelnianych.             
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8.2  OPRACOWANIE ZBIORÓW 

W roku sprawozdawczym opracowano i przekazano do Magazynu Biblioteki 3 518 wol. nowych książek  oraz 1 

058 wol. książek starych, 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 2016 roku utworzono 43. 

   Dla 413 wol. dokonano „zmiany lokalizacji miejsca”, będącej wynikiem melioracji księgozbiorów 

podręcznych, a dla 264 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 29 pozycji.  

     Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów , zajmujący się zbiorami specjalnymi opracował  124 jednostki  w 

katalogu komputerowym TINLIB,  z jednoczesnym uzupełnieniem haseł wzorcowych. 

Udostępniono czytelnikom 20 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, takich jak: starodruki, rękopisy, 

grafiki, itp. 

Zbiory specjalne wykorzystywano również przy organizacji wystaw oraz przy  prezentacji i wykładach dla 

młodzieży szkolnej. 

8.3 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW 

                      W 2016 roku do Magazynu Biblioteki Głównej wpłynęło 3 518 wol. książek i 428 wol. czasopism.  

Przyjęto do realizacji 26 402 rewersy, na podstawie których wydano do Wypożyczalni i Czytelń 30 178 książek i 

czasopism. Ze zwrotów przyjęto  28 455 książek i czasopism. 

W ramach melioracji księgozbiorów podręcznych przekazano do magazynu 405 wol. książek. Zabezpieczając 

księgozbiór przed zniszczeniem obłożono w folię 2 112 książek. Pracownicy magazynu przygotowali 1 058 

woluminów książek dla Oddziału Opracowania Zbiorów, który uzupełniał i rozszerzał opisy bibliograficzne w 

komputerowym systemie TINLIB oraz przekazali 234 wol. prac naukowych do Oddziału Informacji Naukowej w 

celu ich digitalizacji i uzupełnienia bazy PBN. 

 

8.4  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA 

Działalność informacyjna i usługowa 

- w roku sprawozdawczym czytelnikom indywidualnym udzielono ogółem 3 391  informacji, wykorzystując przy 

tym katalogi własne, katalogi centralne oraz polskie i zagraniczne źródła informacyjne, 

-    z wielostanowiskowego dostępu do bazy Legalis skorzystały 93 osoby, 

-    zapewniono bieżący dostęp do zakupionych baz elektronicznych (tabela Nr 2 przedstawia analizę 

wykorzystania) oraz testowano dostęp do 2 nowych baz : Cambridge University Press – kolekcja 337 tytułów 

czasopism z nauk humanistycznych i ścisłych, ProQuest Central – wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza 

zawierająca czasopisma naukowe, publikacje branżowe, książki, gazety, raporty, filmy, 
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- 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 (dla 7 kierunków) 

-   przeprowadzono analizę bibliometryczną dla 17 pracowników naukowych w oparciu o bazę Web of 

Knowledge, Scopus, Publish or Perish, 

-   przeprowadzono szkolenia biblioteczne dla 19 grup studentów pierwszego roku, w których wzięło udział 296 

osób, 

-  dla uczniów Zespołu Szkół w Bytomiu (45 osób) przeprowadzono dwugodzinny pokaz pt. “Od papirusa do 

książki elektronicznej”, 

-  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  445  rekordów nowych opisów bibliograficznych. W 

chwili obecnej bazy te liczą  20 723 rekordy. 

-   wykonywano odbitki ksero, wydruki komputerowe, skany i fotografie cyfrowe – do kasy Uczelni wpłacono 

3.917 zł 

 

W roku sprawozdawczym kontynuowano dostęp do „e-Publikacji Nauki Polskiej” oraz uzyskano dostęp do 156 

książek w IBUK.pl, do którego indywidualne hasła zdalnego dostępu pobrało 40 użytkowników. 

Informatorium odwiedziły 7.143 osoby. 
 

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 Liczba sesji 

ACS 1 X 67 1934  

AIP/APS 1 X 24 

AIP-451 

 
APS - 2144 

CAS 7 X x 5546 394 

EBSCO 15 X x 249 
261 sesji (10224 

wyszukiwań) 

RSC journals+ 

database 
7 25 115 1588 705 

Elsevier 1 5146 2263 13929 x 

Springer 1 27258 3134 1489 x 

Web of Science 19 X x 8033 4157 

Wiley 1 2450 1406 1412  
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Scopus 1 x x 1499 708 

Nature x x 1 289 29 

Science x x 1 61 7 

Ibuk.pl 1 156 x 
Liczba otwarć 

514 
801 

Legalis 1 x x x x 

Razem 56 35 035 7 011 39 138 7 062 

 

Działalność wystawiennicza: 

W roku sprawozdawczym w sali wystawowej zaprezentowano 7 ekspozycji: 

- styczeń - „Nasze okolice” 

- luty - „Drzeworyty w zbiorach Biblioteki Głównej AJD”, 

- marzec – „Trzy spojrzenia Fotografia- Rysunek - Grafika” 

- kwiecień - „Na starej fotografii... Ziemianie polscy XIX/XX wieku” 

- maj - „Henryk Ćwięk na drogach i bezdrożach świata” 

- październik - „500 lat exlibrisu polskiego. Ze zbiorów Biblioteki Głównej AJD w Częstochowie” 

- grudzień - „Wystawa z okazji 60-lecia działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 

Oddział w Częstochowie 1956-2016”  
Oddział prowadził także fotograficzną dokumentację wystaw, przygotowywał zaproszenia i katalogi wystawowe. 

 

Działalność dokumentacyjna: 

-    kompletowano artykuły z prasy bieżącej dot. Uczelni, które otrzymywali : Prorektor ds Studenckich  oraz 

Rzecznik prasowy Uczelni, 

- w systemie komputerowym TINLIB uzupełniano systematycznie bazę bibliograficzną „Bibliografia 

publikacji pracowników AJD”, która wzrosła w 2016 r. o 1.081 opisów i wynosi obecnie 12.519 rekordów, 

-     przejrzano, poprawiono, uzupełniono oraz potwierdzono afiliacje w 2.128 opisach w module 

repozytoryjnym PBN (PBN repozytoryjny – to 4145 potwierdzonych opisów ogółem) 

-     zdeponowano w Crossrefie poprzez formularz „Web Deposit” 402 artykuły posiadające numery DOI 

nadane przez Wydawnictwo AJD. 

Śląska Biblioteka Cyfrowa i  Biblioteka Cyfrowa AJD         

Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej wciąż cieszą się  

dużym zainteresowaniem czytelników. W 2016 roku zasoby AJD wyświetlono 11 622 razy. Łącznie od 

początku naszego uczestnictwa w ŚBC wyświetleń było 160 515. 

Wśród 259 uczestników konsorcjum ŚBC nasza Biblioteka zajmuje 33 miejsce pod względem ilości 

opublikowanych pozycji, a pod względem wyświetleń miejsce 16. 

 Bardzo dużym wykorzystaniem cieszy się Biblioteka Cyfrowa AJD. W 2016 roku dodano do zasobu 

864 publikacje prac naukowych AJD ( w tym 402 z nadanymi numerami DOI). 

Stan na 31.12.2016 r. wynosił 3 999 obiektów. 
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Poniższy wykres pokazuje liczby wyświetleń publikacji w BC AJD za lata 2013-2016. 

 

Tabela 28.  

Poniższy wykres pokazuje miesięczne liczby wyświetleń publikacji w BC AJD. 
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Łączna liczba wyświetleń publikacji w 2016 roku wynosiła 252 577 i jak pokazuje wykres z roku na rok 

wzrasta.  Od momentu powstania BC AJD (01.06.2012 r.) łączna liczba czytelników wynosi 1111039. 

8.5  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Aktualnie w naszej Uczelni studiuje 5 044 studentów (stan na dzień 31.XII.2016 r.) natomiast 

w Wypożyczalni w 2016  roku  zapisanych było 3 646 studentów AJD, co stanowi 72,3% wszystkich 

studiujących. Wszystkich zapisanych do Biblioteki użytkowników przedstawia poniższa tabelka. 

Tabela 29: Struktura czytelników Biblioteki AJD 

Struktura czytelników Ilość osób 2015 Ilość osób 2016 

Studenci AJD 4.070 3646 

Studenci PCz                                239 231 

Pracownicy AJD 439 523 

Inni * 367 368 

 RAZEM  5.115 4.768 

* Pracownicy PCz, emeryci AJD, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Ogólnie liczba zapisanych użytkowników zmniejszyła się o 347 osób, tj. 6,78%, zanotowano jednak 

wzrost ilości czytelników w grupie pracowników AJD o 84 osoby, co stanowi ok. 18%. 
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W roku sprawozdawczym Wypożyczalnię odwiedziło 13.657 osób, tj. o 11,26% więcej niż w roku 

2015. W 2016 roku poza Bibliotekę wypożyczono 30.178 woluminów. 

Tabela  30:  Struktura wypożyczeń poza bibliotekę   

Wypożyczenia WOLUMINY 2015 WOLUMINY 2016 

Studentom AJD 25.217 24.996 

Pracownikom AJD 5.071 4.758 

Studentom PCz 139 197 

Innym 253 226 

RAZEM   30.680 30.178 

 

Ogólnie liczba wypożyczeń w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 502 wol., tj. o 1,63%. 

W ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej sprowadzono z innych bibliotek 121 pozycji oraz zrealizowano 

zamówienia z innych ośrodków, wysyłając 64 pozycje. 

CZYTELNIE 

W 2016 r. Czytelnie w Bibliotece Głównej odwiedziło ogółem 5.178 osób. 

Tabela  31:  Czytelnictwo w Czytelniach 

Czytelnicy w czytelniach Ilość osób 2015 Ilość osób 2016 

Studenci AJD 3.761 3.451 

Studenci innych uczelni 374 292 

Pracownicy AJD 1369 1141 

Inni 387 294 

RAZEM   5.891 5.178 

W stosunku do ubiegłego roku liczba osób korzystających z księgozbiorów podręcznych zmalała o 713 osób, 

tj. 12,10%. 

Na miejscu  wszystkim zainteresowanym udostępniono 42.636 pozycji. 
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Tabela  32:  Udostępnianie zbiorów w Czytelniach 

Udostępnianie zbiorów Woluminy Udział procentowy, ok. 

Studentom AJD 34.079 25150 

 

Pracownikom AJD 9.558 9.445 

Studentom innych uczelni 5.403 4.890 

Innym 4.126 2.945 

RAZEM  42.636 53.166 42.636 

Nastąpił spadek ilości czytanych na miejscu dzieł ogółem o 19,80%.  

 

Użytkownicy Biblioteki Głównej oprócz tradycyjnego udostępniania mieli możliwość korzystania z zasobów 

elektronicznych posadowionych na różnych platformach. 

 

Tabela 33  przedstawia wykorzystanie zasobów on-line funkcjonujących w sieci.  

Zasoby elektroniczne 
Ilość pobranych pełnych tekstów, 

wyszukiwań lub wyświetleń 

Licencjonowane bazy (konsorcja) 
11 663 (pełne teksty) 

WBN (licencje krajowe) 
26 961(pełne teksty) 

IBUK(czytelnia książek 

elektronicznych) 
514 (otwarć) 

Repozytorium(Prace Naukowe AJD) 
252.577(wyświetleń) 

Śląska Biblioteka Cyfrowa (zasoby BG) 
11.622 (wyświetleń) 

Razem 
303.337 

Pomimo, iż w tradycyjnych formach udostępniania obserwujemy spadki wypożyczeń, to należy podkreślić 

ciągle wzrastające wykorzystanie przez użytkowników źródeł elektronicznych. 

W roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wykorzystania  baz on-line i cyfrowych zasobów Biblioteki o ok. 

15% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW 

W roku 2016 zakupiono do Biblioteki Głównej 1 komputer. 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 pracownicy Akademii  aktywnie korzystali  z dostępu do licencjonowanych zasobów baz 

elektronicznych z komputerów służbowych i/lub prywatnych, niebędących w sieci Uczelni. W 2016 r.  

czytelnicy złożyli ok. 18 156 elektronicznych rewersów. Stronę internetową Biblioteki Głównej odwiedziło 

921 078 zainteresowanych . 
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8. 6 SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH 

 

Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO) 

Zbiory Biblioteki : książki  -   6 527 wol. + 30 wol. depozyt z BG , czasopisma  -  8 tytułów  

(w tym 2 tytuły- depozyt BG),  zbiory specjalne  -     222 jednostki 

Do Biblioteki zapisanych było ogółem 253 czytelników, w tym: 47 pracowników AJD i 206 studentów.  

W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 673 odwiedziny i udostępniono 1 299 pozycji.   Poza BIFO 

wypożyczono 263 książki.  Zatrudnienie: 1 osoba. 

 

 Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP) 

Zbiory Biblioteki: książki - 8333 wol.+6 416  wol. depozyt BG,  czasopisma - 7 tytułów  

+ 47 tytułów depozyt BG, zbiory specjalne -     131  jednostek  + 919 jednostek- depozyt BG 

Do Biblioteki zapisanych było 1 138 czytelników,  w tym : 692 studentów AJD, 350  pracowników AJD,  96 

studentów i pracowników PCz,                                                                               

W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 818 odwiedzin i udostępniono 2 383 woluminy książek, 

czasopism i zbiorów specjalnych. Poza Bibliotekę wypożyczono 1 605 wydawnictw.  Zatrudnienie: 2 osoby. 

Biblioteka Wydziału Sztuki 

Zbiory Biblioteki: książki -   5 864  wol .,czasopisma  -   12 tytułów + 3 tytuły depozyt BG , 

zbiory specjalne (ogółem)  -   12 048 jednostek. 

Do Biblioteki zapisanych było 358 czytelników w tym: pracowników AJD 56, studentów AJD 302. 

Poza Bibliotekę wypożyczono 3 168 wol. W czytelni odnotowano 983 odwiedziny, w trakcie których 

udostępniono na miejscu 1 947 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych.  Zatrudnienie: 1 osoba (1/2 etatu) 

Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych 

Zbiory Biblioteki: książki   -    1 439 wol., czasopisma - 3 tytuły, zbiory specjalne -   253 jednostki 

Do Biblioteki zapisanych było 21 pracowników AJD.  Poza Bibliotekę  wypożyczono 132 pozycje. 

W Czytelni udostępniono 85 pozycji.  Zatrudnienie: 1 osoba (1/2 etatu administracyjnego -zakres obowiązków 

powiększony o opiekę nad biblioteką).  

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych 

Zbiory Biblioteki : książki – 479 wol. (+687 wol. depozyt z BG). 

Do Biblioteki zapisanych było 72 czytelników, w tym 16 pracowników i 56 studentów. Liczba wypożyczeń – 614 

wol.   Zatrudnienie 1 osoba na 1/2 etatu.                                       

   

                           



 54 

 8.7ARCHIWUM  ZAKŁADOWE 

 

 Na koniec roku sprawozdawczego w archiwum zakładowym zatrudnionych było dwóch 

pracowników. Jednej osobie przedłużono trwającą umowę na kolejny czas określony, z kolei druga osoba 

została skierowana do pracy w Archiwum od 1.10.2016 r. 

W związku z dużym napływem dokumentacji archiwalnej z różnych jednostek Uczelni na okres wakacji 

(20.06- 30.09.2016) do pracy w Archiwum oddelegowana została pracownica Oddziału Udostępniania 

Zbiorów Biblioteki Głównej, posiadająca ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia. 

Archiwum zakładowe w 2016 roku dokonało archiwizacji 15 479 jednostek aktowych kategorii A,B,BE co 

stanowi 194,7 mb akt, w tym z : 

- Dział Spraw Studenckich        -   240 j.a. - 1,80 mb 

- Kancelaria Ogólna      -     89 j.a. - 0,60 mb 

- Biuro Rektora      -     53 j.a. - 3,00 mb 

- Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych   -     91 j.a. - 1,90 mb 

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  -     532 j.a. - 3,80 mb 

- Wydział Filologiczno-Historyczny  -   2450 j.a. - 17,50 mb 

- Wydział Pedagogiczny   -   8645 j.a. - 61,75 mb 

- Dział Finansowo-Księgowy   -     720 j.a. - 72,00 mb 

- Dział Zamówień Publicznych   -     474 j.a. - 12,00 mb 

- Wydział Sztuki    -     308 j.a. -   3,00 mb 

- Wydział Nauk Społecznych   -     420 j.a. -   4,00 mb 

-  Wydawnictwo AJD    -     118 j.a. -   1,25 mb 

-  Dom Studencki „Skrzat”   -     743 j.a. -   1,40 mb 

- Biblioteka Główna AJD   -     252 j.a. -   4,10 mb 

- Dział Nauki     -     130 j.a. -   2,50 mb 

- Dział Techniczno-Remontowy  -     115 j.a. -   1,20 mb 

- Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki  -     112 j.a. -   2,90 mb 

Dla pracowników Uczelni udostępniono 156 teczek aktowych. 

Realizując zalecenia pokontrolne pracownicy Archiwum wykonali ogrom pracy przyjmując i opracowując 

wieloletnie zaległości w tym zakresie. Ilość przyjętych i opracowanych akt spraw zakończonych, zarówno 

materiałów archiwalnych jak i dokumentacji niearchiwalnej liczona w metrach bieżących w stosunku do roku 

poprzedniego wzrosła o 450 %. Natomiast liczba zarchiwizowanych jednostek aktowych wzrosła o 270%.   
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Podobnie jak w poprzednich latach Biblioteka kontynuowała swoje działania z zakresu zadań podstawowych, 

tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów, działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i 

wystawienniczej. 

 Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii wszystkie swoje siły skierowali w stronę 

Polskiej Bibliografii Naukowej – bazy tworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 

sprawozdawczym potwierdzono afiliacje w 2138 opisach w module repozytoryjnym PBN (stan całościowy- 

4145 publikacji). Systematycznie uzupełniano Moduł Sprawozdawczy poszczególnych Wydziałów: dla 

Wydział Filologiczno-Historycznego (stary i nowy) – 1418 publikacji, dla Wydziału Nauk Społecznych – 399 

publikacji, dla Wydziału Sztuki – 163 pozycje. Dla Wydziału Pedagogicznego do Modułu Sprawozdawczego 

wprowadzono 469 publikacji za lata 2015-2016. 

 Kolejnym ważnym elementem pracy w/w Oddziału było deponowanie poprzez formularz „Web 

Deposit” artykułów z Prac Naukowych Akademii w CrossRefie - oficjalnej agencji rejestrującej linki Digital 

Object Identifier (DOI) dla publikacji naukowych. Po umieszczeniu publikacji z identyfikatorem DOI w 

Bibliotece Cyfrowej AJD wykonywano szczegółowy opis bibliograficzny uzupełniony o słowa kluczowe i 

abstrakty, a następnie wysyłano metadane do agencji CrossRef.  

 W 2016 roku Biblioteka wzięła udział w „Programie Dnia Otwartego” w Uczelni organizując 

wystawę „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika” oraz spotkanie „Między książkami” obejmujące 

prezentację ciekawych zbiorów, a także prelekcję „Od papirusu do e-książki: historia książki”. 

 Od roku akademickiego 2016-2017 wprowadzone zostały szkolenia biblioteczne w ramach 

obowiązkowego przedmiotu „Metody uczenia się i studiowania”. Bibliotekarze odetchnęli z ulgą , gdyż po 

kilkunastu latach została przywrócona dydaktyczna rola Biblioteki, polegająca na kształtowaniu studenta jako 

użytkownika informacji, na uczeniu go korzystania z informacji, a także na rozwijaniu w nim samodzielności 

i inicjatywy w tym zakresie. 

Studiowanie przecież, to samodzielne zdobywanie wiedzy w oparciu o różne formy zajęć i dostępny warsztat 

pracy. Warsztatem tym dla studenta jest także biblioteka. 

 W miesiącach wakacyjnych przeprowadzono inwentaryzację całego księgozbioru bibliotecznego wraz 

z depozytami przekazanymi bibliotekom sieci. Skutkiem porównania dokumentacji ewidencji zbiorów, 

wypożyczeń i katalogów topograficznych ze stanem faktycznym na półkach magazynowych jest ostateczny 

wynik skontrum. Jest on zadawalający, stwierdzono bowiem tylko 20 braków, z czego 4 z nich stanowią braki 

bezwzględne – do wykreślenia z inwentarza, a  16 woluminów braków względnych, których odnalezienie jest 

możliwe do czasu następnego skontrum.  

    W roku sprawozdawczym ukazały się drukiem następujące publikacje pracowników: 

- Renata Łęgowik „Świat szkolny i inne częstochowskie czasopisma szkolne i międzyszkolne w XX-leciu 

miedzywojennym”w publikacji „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym: materiały z konferencji 

naukowych przeprowadzonych w ramach projektu „Częstochowa w czasie XX-lecia miedzywojennego””. 

- Joanna Bochaczek-Trąbska „Książka w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu na przykładzie 

Egiptu i Mezopotamii, wybrane problemy”, w „Biuletyn Edukacyjny”2016, nr 2, str.8-14, 

- Joanna Bochaczek-Trąbska - „Wystawa drzeworytów w Bibliotece Głównej” w „Res Academicae”, 2016, 

nr 1, s.24. 

      W roku 2016 pracownicy Biblioteki Głównej prowadzili zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych 

- Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa zorganizowanych przez Instytut Filologii Polskiej AJD. 



 56 

Panie : mgr Renata Łęgowik z przedmiotu „Rzeczowe i formalne opracowanie dokumentów”oraz „Podstawy 

nauki o książce, bibliotece i informacji oraz Pani mgr Iwona Cichoń z przedmiotu „Teoria i organizacja 

bibliografii”- obie  z Oddziału Opracowania Zbiorów. 

    Pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów- Pani mgr Anna Kłopot i Pani mgr Agata Bożek prowadziły 

zajęcia „ Zautomatyzowane systemy biblioteczne”, „Wstęp do bibliotekoznawstwa” i „Zbiory biblioteczne w 

Polsce i na świecie”  

Mgr Monika Ginał – pracownik Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów prowadziła zajęcia  „Budowa i 

organizacja zbiorów”. 

Z Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii 3 pracownice współpracowały z organizatorem studiów 

podyplomowych w ramach prowadzenia następujących zajęć: 

„Systemy informacyjne. Bazy danych w Internecie” - mgr Agnieszka Jońska 

„Nowoczesne źródła informacji”oraz seminarium - mgr Iwona Mielczarek 

„Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji” - mgr Małgorzata Łęgowik.      

      W związku z ponownym przygotowywaniem dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu dotyczącego zmiany oprogramowania systemu bibliotecznego i digitalizacji zasobów bibliotecznych 

dokonano aktualizacji zaplanowanych do projektu zbiorów. 

Z list usunięto zdigitalizowane w międzyczasie pozycje, dodano kilka nowych tytułów starych druków z XVII 

i XVIII wieku.Gromadzone przez lata zbiory specjalne warte są pokazania w otwartym dostępie, ponieważ 

stanowią cenną spuściznę kulturową i naukową regionu. 
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9. FINANSE UCZELNI 

 

 

9.1 ŚRODKI UZYSKANE NA DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWĄ 

 

W latach 2015 i 2016 Uczelnia dysponowała środkami pozyskanymi z:  

 

Tabela 34. 

Dotacja na działalność dydaktyczną z MNiSW w 2015 r.i 2016 r /w tym kształcenie i rehabilitacja studentów 

niepełnosprawnych 

Dotacje  2015 2016 

Dotacja planowana 48.733.000,00 zł 

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 

52.227.800,00 zł 

W tym 

189.800,00 kształcenie 

niepełnosprawnych 

570.000,00 dotacja 

projakościowa na studia 

doktoranckie 

170.100,00 zł dotacja na 

zadania związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi 

Zwiększenie dotacji (kwiecień) - - 

Zwiększenie dotacji (maj) 4.593.000,00 zł - 

Zwiększenie dotacji (czerwiec) - - 

Zwiększenie dotacji (wrzesień) - - 

Zwiększenie dotacji (październik) - - 

Zwiększenie dotacji (listopad) - - 

Zwiększenie dotacji (grudzień) 492.800,00 zł 483.500,00 zł 

Środki przekazane przez MNiSzW 53.818.800,00 zł 53.641.200,00 zł 
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Tabela 35. 

Dotacja na pomoc materialną dla studentów z MNiSW w latach 2015-2016 przedstawiała się następująco: 

Dotacje 2015 2016 

Dotacja planowa 8.115.100,00 zł 8.330.900,00 zł 

Zwiększenie dotacji 54.500,00 zł 0 

Środki przekazane przez 

MNiSzW 

8.169.600,00 zł 8.330.900,00 zł 

 

Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia Uczelnia 

otrzymała środki finansowe w kwocie: 

2015 r. – 28.350 zł  

2016 r. - 22.950 zł 

Na inwestycje z MNiSzW 

2015 r. – 300.000,00 zł 

2016 r. – 2.780.000,00 zł 

Program współfinansowany z UE (ERASMUS) 

2015 r. – 73.720EUR 

2015 r. – 40.515,80 zł ERASMUS POWER 

2016 r. – 67.103 EUR 

2016 r. –  27.587,30zł ERASMUS POWER 

 

Urząd Miasta Częstochowy – dotacja mająca na celu stworzenie studentom warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia na nowo uruchomionych kierunkach studiów  

2015 r. -  100.000,00 zł 

2016 r. -  150.000,00 zł  
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Tabela 36. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki  przekazało Uczelni 

następujące środki finansowe na realizację badań  naukowych 

Dotacje 2015 2016 

Działalność statutowa 2.107.720,00 zł 2.150.500,00 zł 

Projekty indywidualne 

 z NCN  i MNiSW 
773.380,00 zł 829.443,62 zł 

Rozwój młodych naukowców  157.150,00 zł 230.540,00 zł 

RAZEM 3.038.250,00 zł 3.210.483,62 zł 

 

Tabela 37. Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Dotacje 2015 2016 

Projekt PBS 1/A9/4-178027 Moduł 

Systemu Luminescencji 

129.116,98 zł 0 zł 

Projekt PBS 1/A5/2/22-180989 

BIOPOLIMERY 

80.786,70 zł 0 zł 

RAZEM 209.903,68 0 zł 

9.2 SYTUACJA FINANSOWA UCZELNI 

Tabela 38. Struktura kosztów wg rodzaju w latach  2015 i 2016 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Koszty w zł  Dynamika 

   

Rok 2015 

 

Rok 2016 

 

 

Wzrostu (4:3) 

1 2 3 4 5 

I. Zużycie materiałów i energii 3.174.972,22 3336280,69 105% 

 W tym:  Zużycie materiałów 1.517.611,32 1.519.615,95 100% 

 Zużycie energii  1.657.360,90  1.816.664,74 110% 

II. Usługi obce 3.183.894,83 3.016.972,12 95% 

 -usługi remontowe 303.199,03 318.602,79 105% 

 -inne usługi obce 2.880.695,80 2.698.369,33 94% 

III. Podatki i opłaty 78.916,06 92.450,96 117% 

IV. Wynagrodzenia  41.186.307,58 40.131.743,36 97% 

V. Świadczenia na rzecz 

pracowników 

11.047.886,60 11.212.954,58 101% 
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1. - ubezpieczenia społeczne    i 

inne narzuty na 

wynagrodzenia  

7.143.108,19 6.923.916,38 97% 

2. -odpisy na Z.F.Ś.S. 2.420.331,00 2.502.448,00 103% 

3. -inne świadczenia na rzecz 

pracowników  

1.484.447,41 1.786.590,20 120% 

VI  Amortyzacja  1.644.341,99 1.037.759,91 120% 

VII Pozostałe  3.107.369,38 2.572.717,34 63% 

 -koszty reprezentacji                

i reklamy 

148.991,84 232.374,77 83% 

 - podróże służbowe 802.673,22 852.143,20 156% 

 - pozostałe koszty 2.155.704,32 1.488.199,37 106% 

 OGÓŁEM 63.423.688,66 61400878,96 97% 

Tabela 39. Koszty  utrzymania obiektów dydaktycznych AJD w latach 2015-2016 przedstawia poniższe zestawienie. (bez 

wynagrodzeń) 

 

koszty wg rodzaju 

2015r. 

koszty w zł 

2016 r. 

koszty w zł 

Dynamika  kosztów 

2016-2015 
zł 

2016:2015 

% 

Materiały+ wyposażenie 72.273,05 70.253,21 -2.019,84        97% 

Energia elektryczna 689.355,43 656.539,88 -32.815,55 95% 

Gaz 233,55   207,11 26,08 89% 

Centralne ogrzewanie 966.689,57 1.045.202,03 78.512,46 108% 

Woda +ścieki 124.594,74 112.545.21 -12.049,53 90% 

Środki czystości + odzież 6.668,08 45.305.47 38.637,39 679% 

Remonty+mat.remontowe 387.785,73 415.866,52 71.362,83 118% 

usługi telefoniczne 7.107,14 27.619,91 20.512,77 389% 

inne usługi obce 1.069.717,90 1.134.250,10 64.532,2        106% 

Pozostałe(czynsze,amortyzacja, 

dozór,wywóz śmieci) 
184.257,99 159.937,24 -24.320,75        87% 

RAZEM 3.508.683,18 3.711.009.08 202.325,9 106% 
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10.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

10.1  DZIAŁALNOŚĆ  SENATU  UCZELNI 

 

W roku 2016 Senat Akademii im. Jana Długosza obradował na: 

10 posiedzeniach zwyczajnych  

1 posiedzeniu nadzwyczajnym   

Senat w 2016 roku podjął 125 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 2016: 

Rektor AJD  wydała  144 zarządzenia,  

Kanclerz AJD wydała  20 zarządzeń, 

Katalog Zarządzeń jest publikowany na  stronach internetowych Uczelni: www.info.ajd.czest.pl oraz  

www.bip.ajd.czest.pl 

 

10.3   AUDYT WEWNĘTRZNY 

 

W roku sprawozdawczym zrealizowano 3 zadania zapewniające czynności doradcze: 

1. Kontrola zarządcza w obszarze gospodarki kasowej 

2. Kontrola zarządcza w obszarze gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

3. Bezpieczeństwo informacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.ajd.czest.pl/
http://www.bip.ajd.czest.pl/
http://www.info.ajd.czest.pl/
http://www.bip.ajd.czest.pl/
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11.   BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, 

PROJEKTY  

 

11.1   STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI  AKADEMII  IM. JANA   DŁUGOSZA  

W CZĘSTOCHOWIE 

 

Wykaz nieruchomości będących w zasobach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na dzień 

31.12.2016 r. 

 

1. ul. 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  

Służebność gruntowa na rzecz: 

1) D.H. CENTRUM, prawo przejazdu i przechodu – działka nr 77/2 o pow. 300 m2 (odpłatna miesięcznie 

600zł netto) 

2) Tauron Dystrybucja S.A. prawo przesyłu (linia kablowa 15KV) - dz. nr 83/3, 78/2, 85 

3) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prawo przesyłu i dostępu (sieć ciepłownicza 2XDN 50) – dz. 

nr 77/1 (ok. 30 m2) 

4) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prawo dostępu do sieci (sieć ciepłownicza 2XDN 88/30) – 

dz. nr 83/3, 85, 89/1, 86,87 (ok. 110 m2) 

5) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prawo przesyłu i dostępu (sieć ciepłownicza 2XDN 400) – 

dz. nr 79 (ok. 172 m2)                        

 

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

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 13.298 m2, 

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

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni  4.136 m2, 

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

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1.420 m2 , 

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

    Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni  5.981 m2  

6. Dom studenta „Skrzat” KW Nr CZ1C/00131892/8 

     Nieruchomość gruntowa zabudowana w części budynkiem. Dom studenta posadowiony 
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     jest na dwóch działkach: 

    1/ o powierzchni 2.558 m2 działka Nr 17/3 

    2/ o powierzchni 1.194 m2 działka 38/4  

Służebność gruntowa przesyłu i dostępu na rzecz Politechniki Częstochowskiej (łącza światłowodowe pow. 

55,15m2) – dz. nr 17/3. 

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

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

     KW 00006932/6, dz. Nr 26 o powierzchni      801 m2  

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

     KW 00011200/4, dz. Nr 28 o powierzchni     557 m2 

    Tereny rekreacyjne przynależne do obiektu: 

     KW 00103304/5, dz. Nr 31/2, 32 o powierzchni 790 m2  

     KW 00149694/9, dz. Nr 31/1 o powierzchni 426 m2  

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

     o powierzchni 1.417 m2  

Służebność gruntowa przesyłu i dostępu na rzecz: 

1) Tauron Dystrybucja S.A. – linia kablowa 15KV, 

2) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – sieć ciepłownicza 2XN160 o pow. 8,71m2, 

Służebność gruntowa przejazdu i przechodu (82m2) na rzecz Gminy Miasta Częstochowy (dojazd do Teatru im. 

A. Mickiewicza). 

11.2 PRACE REMONTOWE 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REMONTÓW  I INWESTYCJI W OBIEKTACH  

DYDAKTYCZNYCH I DS. SKRZAT  W 2016R                             

ACS ul. Zbierskiego 6  -                                                                       7.020,00 zł 

malowanie zespołów szatniowych I piętro, wymiana elementów instalacji wod – kan w natryskach, 

adaptacja pomieszczeń pod kierunek „Pielęgniarstwo”, malowanie korytarza i pokoi gościnnych                                                       

M+R       - 7.020,00 zł 

WNS ul. Zbierskiego 2/4  

 Wyposażenie sprzętowe w 2 cyfrowych  laboratoriach językowych – 74.210,80 zł  

                                                                                    w tym z dotacji UM  -  54.720,25 zł 

IM ul. Chłopickiego 3 –                                                                          6.642,00 zł 
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zabezpieczenie budynku, w tym rozbiórka balkonów 

                                                                                            U.zewn  - 6.642,00 zł 

WMP Al. Armii Krajowej 13/15 –                                       132.034,83 zł                                                                        

wymiana wykładzin podłogowych i malowanie w salach 015, 3012, 3014,  ,  remont sal 202-203-204 

i adaptacja na salę wykładową, wymiana wodomierza głównego, naprawa dachu wysokiego przy auli 

i dachu niskiego przy łączniku 

                                                                                                          U.zewn.-  86.344,83 zł  

Opracowanie dokumentacji na remont laboratorium chemii analitycznej i kryminalistyki (3.690,00 zł )                                                                                                                

malowanie pomieszczeń 3011, 314, 217,121, zabudowa ścianki wewnętrznej w laboratorium fizyki, 

remont Sali podnoszenia ciężarów wraz z węzłem sanitarnym, adaptacja sali 0024 w przyziemiu   do 

kierunku „Kosmetologia”, modernizacja Sali 205 

                                                                                                          M+R     -    42.000,00 zł 

 

 

Wyposażenie sprzętowe kierunku „Kryminalistyka „               49.944,15  zł  

                                                        w tym  z dotacji UM Cz-wy – 45.279,75 zł                                                                                                       

 

WP ul. Waszyngtona 4/8  -                                                    238.807,77 zł                                                                         

wymiana wykładziny i malowanie ścian w Sali 132, 131A, remont rektoratu ( wraz          z 

dokumentacją 7.998,00 zł ),uzupełnienie i włączenie elementów SSP (37.000,00 zł) 

                                                                                                    U. zewn. – 232457,77 zł                                                      

malowanie pokojów Prorektorów, pokoju 610,710, naprawa i częściowa wymiana  brodzików w 

pokojach hotelowych, malowanie korytarza V piętro, malowanie  pomieszczeń biurowych na  IV i V 

piętrze                            M+R          -   6.350,00 zł 

WFH Al. Armii Krajowej 36A  -                                                             31.449,78 zł                                                                           

wymiana wykładziny podłogowej w salach 122, 301, 307 

                                                                                                         U.zewn. – 29.499,78 zł  

malowanie pomieszczeń 106,107,107a,118,121,302,313     M+R       -    1.950,00 zł 

 

WS ul. Dąbrowskiego 14  -                                                                   20.980,74 zł 

 wymiana wykładziny podłogowej w Sali 207                      U.zewn.  –    11.406,74 zł 

dokumentacja oświetlenia awaryjnego                                                         4.674,00 zł 

wymiana wykładziny i malowanie Sali 112                           M+R        -    4.900,00 zł 

Konserwacje i naprawy bieżące                                                                  43.983,00 zł 
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Koszty poniesione na remonty obiektów dydaktycznych 473.905,14 zł 

Remont w DS. Skrzat w zakresie malowania pomieszczeń X,IX,VIII p. -  278.640,00 zł   

Inwestycje   w 2016r                                                                2.990.431,00 zł 

                                                     w tym dotacja z MNiSW    2.780.000,00 zł 

1. Przebudowa auli Wydziału Pedagogicznego                                                                      

3.224.431,00 zł ,                             w tym dotacja MNiSW          w 2015r:  300.000,00 zł 

                                                                                                       w 2016r:2.780.000,00 zł                      

                                                                     środki własne AJD   w 2016r:   144.431,00 zł                                                                

 

2. Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 do wymogów 

bezpieczeństwa pożarowego na podstawie Ekspertyzy p.poż. i Postanowień Śląskiego Komendanta 

Straży Pożarnej                                         66.000,00 zł 

11.3 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

W roku 2016 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia przygotował i przeprowadził postępowania o 

udzielenie zamówień publicznych: 

Tabela 40. 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

umów bez 

podatku 

VAT w PLN 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

umów bez 

podatku 

VAT w PLN 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

umów bez 

podatku 

VAT w PLN 

Przetarg 

nieograniczony 

 

5 

 

462 940,83 

 

42 

 

2 189 507,33 

 

24 

 

1 935 615,51 

Zamówienie z 

wolnej ręki 

 

0 

  

0 

 

 

 

0 

 

Zapytanie o 

cenę 

 

0 

  

2 

 

388 023,37 

 

13 

 

50 937,25 

 

Razem: 

 

5 

 

462 940,83 

 

44 

 

2 577 530,70 

 

37 

 

1 986 552,76 

W powyższym zestawieniu nie wykazano postępowań unieważnionych. Zestawienie obejmuje tylko postępowania, które 

zakończyły się  podpisaniem umowy. 
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W ramach zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Dział 

Zamówień Publicznych w 2016 roku weryfikował podstawę prawną udzielenia zamówienia publicznego  

wniosków realizowanych przez jednostki organizacyjne i administracyjne Uczelni oraz dokonywał korekt 

zbiorczego planu zamówień publicznych, w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu 

zamówień publicznych w uczelni.  

11.4 PROJEKTY EUROPEJSKIE 

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 

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

naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza”: 

- okres realizacji projektu: 25.07.2011 – 31.12.2012 r. 

- dofinansowanie projektu: 30 051 869,70 zł 

19.05.2016 r. – podpisanie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zmiany tytułu projektu 

wynikającej z połączenia Wydziału Nauk Społecznych z Wydziałem Filologiczno-Historycznym oraz zmiany 

wartości całkowitej projektu. 

2. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku 

Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie”  

Priorytet I RPO WSL 2007-2013, Działanie 1.3 „Transfer technologii  

i innowacji”: 

- okres realizacji projektu: 20.06.2012 – 14.10.2013 r. 

- dofinansowanie projektu: 654 706,09 zł 

05.2016 r. – ankieta trwałości monitorująca trwałość projektu pod kątem zgodności  

z zapisami umowy o dofinansowanie 

13.09.2016 r. – kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po zakończeniu realizacji projektu 

sprawdzająca zachowanie trwałości projektu – pozytywny wynik kontroli. 

3. „Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i 

chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup 



 67 

przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym 

heteroatomem” 

Priorytet I POIG 2007-2013 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Poddziałanie: 1.3.2. „Wsparcie 

ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R” 

- okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.07.2015 r. 

- dofinansowanie projektu: 341 000,00 zł 

04.2016 r. -  zakończenie finansowe projektu, rozpoczęcie okresu trwałości projektu. 

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”: 

05.2016 r. – negatywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu. 

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” 

04.2016 r. – wpisanie wniosku do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego;  

12.2016 r. – rezygnacja ze złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Projekty współfinansowane z europejskiego funduszu społecznego (EFS): 

1. „Lifelong Learning – edukacja przez całe życie”  

Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 

Projekt partnerski z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. 

- okres realizacji projektu: 01.01 – 31.07.2010 r. 
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- całkowita wartość projektu: 581.659,64 zł 

05.2016 r. – ostateczne  rozliczenie i zamknięcie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - 

Instytucję Pośredniczącą II stopnia. 

 

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

Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020,  

Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

1. „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy”  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 2015 

okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019 r. 

wnioskowana kwota 367 933,25 zł  

04.2016 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu  

05.2016 r. – złożenie protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu 

07.2016 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu, ponowna ocena formalno-merytoryczna 

08.2016 r. – ponowna negatywna ocena projektu 

08.2016 r. – złożenie protestu od ponownej negatywnej oceny projektu 

11.2016 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu, projekt na liście projektów ocenionych pozytywnie. 

2. „Umiejętności na start!” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 2016 

planowany okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.10.2019 r. 

wnioskowane dofinansowanie: 955 002,00 zł  

10.2016 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu, złożenie protestu od negatywnej oceny. 

3. „Profesjonalny fizjoterapeuta XXI”  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 2016 



 69 

okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 29.02.2020 r. 

wnioskowana kwota: 465 899,73 zł  

10.2016 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu. 

4. „Staż dobrym startem na rynku pracy dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! 2015 

okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 30.11.2017 r. 

wnioskowana kwota 741 151,04 zł. 

02.2016 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu 

03.2016 r. – złożenie protestu od negatywnej oceny 

08.2016 r. – pozytywne rozpatrzenie protestu, ponowna ocena formalno-merytoryczna projektu 

12.2016 r. – ponowna negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu, złożenie protestu od negatywnej 

oceny. 

5. „Bezpieczna przyszłość absolwenta. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA 2016 

okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018 r. 

wnioskowana kwota: 499 269,03 zł  

10.2016 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu, złożenie protestu  

od negatywnej oceny. 

6. „Utworzenie nowego kierunku studiów szansą dla studentów AJD na rynku pracy” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA 2016 

okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.06.2020 r. 

wnioskowana kwota: 970 000,00 zł  

10.2016 r. – negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu. 
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7. „Rozwój Kompetencji Filozoficznych” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym EDUKACJA FILOZOFICZNA 2016 

okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2018 r. 

wnioskowana kwota: 77 101,00 zł 

11.2016 r. – pozytywna ocena formalno-merytoryczna projektu, decyzja  

o dofinansowaniu projektu. 

8. „Akademia Młodych Wynalazców inicjatywą poszerzającą horyzonty kreatywnego i innowacyjnego 

myślenia dzieci i młodzieży” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0 2016 

okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.07.2019 r. 

wnioskowana kwota: 164 160,65 zł 

projekt w ocenie formalno-merytorycznej. 

9. „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie” 

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego ANTYPLAGIAT 2015 

okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 30.06.2017 r. 

wnioskowana kwota 235 491,75 zł  

pozytywna ocena formalno-merytoryczna; wydanie decyzji o dofinansowaniu projektu 

03.2016 r. – anulowanie konkursu. 

10. „Nauczyciel - Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie” 

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego KADRA 2016 

okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.03.2018 r. 

wnioskowana kwota: 232 014,30 zł 

projekt w ocenie formalno-merytorycznej. 
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11.5 INNE PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

1.  15 listopada 2016 r. AJD w Częstochowie przystąpiła do realizacji  projektu "Wychować człowieka 

mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej  

z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów  

w polskiej szkole”,  

Wykonawca: Towarzystwo Edukacji Otwartej z Wrocławia.  

w wysokości ponad 4,6 mln zł.  

realizowany  ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016-2018 

Zakłada pilotażową implantację tutoringu szkolnego do 76 szkół oraz młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i socjoterapii w Polsce. Udział AJD w tym konsorcjum wiąże się z powołaniem 

Zespołu Badawczego ds. Ewaluacji Projektu (pod kierunkiem dr Adrianny Sarnat-Ciastko), 

opublikowaniem raportu z realizacji projektu oraz podręcznika-poradnika tutora szkolnego, jak 

również zapewnieniem przestrzeni do realizacji konferencji otwierającej i zamykającej projekt. 

Pierwsza z nich miała miejsce w murach Akademii 28 listopada 2016 r. i cieszyła się 

zainteresowaniem ponad 300 słuchaczy, którzy przybyli na nią z całego kraju, z kolei z jej transmisji 

on-line dotychczas skorzystało ponad 600 osób. 

2.W 2016 r. „Inkubator Innowacyjności +” realizowany w ramach projektu poza konkursowego 

pn.„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach”wramachPOIR2014-2020(Działanie4.4) 

Dla kogo: Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja 

Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu 

Wartość projektu: 2 660 164,00 PLN 

okres realizacji projektu: 01 Styczeń 2017 –31 Styczeń 2019 

Realizowany ze środków:  MNISW 

Cel: wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w 

zakresie komercjalizacji. 

Koordynator projektu: mgr inż. Krzysztof Maternicki 
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI 

 

12.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU INFRASTRUKTURY  INFORMATYCZNEJ  

 

Dział Infrastruktury Informatycznej 

- kolejna część komputerów administracji centralnej została przy łączona do domeny i ujednolicono politykę 

dostępu do stacji roboczej 

- wykonano kolejny etap wdrożenia dostępu do sieci EDUROAM na terenie Uczelni (budynek 

WASZYNGTONA). 

- udostępniono pracownikom funkcyjnym dostęp z zewnątrz do systemów wewnętrznych Uczelni poprzez 

szyfrowane połączenie (zamówienia, elektroniczny obieg dokumentów) 

-zakończono wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią Egeria 

- zwirtualizowano system biblioteczny TINLib co zabezpieczyło bibliotekę przed utrata danych 

 

W roku przyszłym planuje się: 

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

- rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej AJD. 

- dostosowanie infrastruktury sieciowej i systemów wewnętrznych  Uczelni do nowoopracowanej polityki 

bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

- kolejne etapy wdrożenia dostępu do sieci EDUROAM na terenie Uczelni. 

- dostosowanie serwerowni Uczelni do nowych przepisów prawa. 

 

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 i wdrożenie platformy e-learningowej MOODLE dla potrzeb uczelni (Centrum Kształcenia 

na Odległość) 

 przygotowanie i przeprowadzenie integracji pomiędzy platformą MOODLE, a systemem USOS.  

 aktualizacja wersji systemu USOS do najnowszej wersji  6.2.0  

 aktualizacja wersji systemu USOSweb, UL, APD do wersji 6.2.0 

 wdrożenie systemu antyplagiatowego GENUINO oraz prace integracyjne w/w systemu z uczelnianym 

Archiwum Prac Dyplomowych. 
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 administrowanie systemem rejestracji żetonowych UL na potrzeby rejestracji na przedmioty swobodnego 

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

Przygotowanie systemu rejestracji żetonowych na potrzeby rejestracji na szkolenia z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów. 

 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 

po  połączeniu Wydziału Filologiczno-Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych. 

 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 2016/17 

 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  2015/2016 był 22-tym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 

Akademii im. Jana Długosza.  

Na UTW uczęszcza obecnie prawie 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,  niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski ), zespół plastyczny, pracowania komputerowa, zajęcia 

ruchowe: joga, basen, tenis stołowy, zajęcia w sali gimnastycznej i na siłowni, zajęcia taneczne, 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 2015/2016 doktoranci z Wydziału Filologiczno-Historycznego prowadzili dodatkowe wykłady dla 

słuchaczy UTW z zakresu literaturoznawstwa i historii.  Po raz kolejny w roku 2016 słuchacze UTW 

reprezentowali nasz UTW w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Studentów „Trzeci wiek na start”.W roku 

2016 ukazał się ósmy nr biuletynu „ NASZ UNIWERSYTET”, w którym przedstawiona została działalność 

naszego UTW. Biuletyn został przygotowany i zredagowany przez słuchaczy i wydany dzięki wsparciu władz 

Akademii i miasta. Rok  akademicki 2015/2016 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 2015/2016 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) oraz w koncertach połączonych z wykładami w Filharmonii 

Częstochowskiej. W 2015/2016 roku uczestnicy warsztatów plastycznych zaprezentowali swoje prace na 

wystawie w Filharmonii w Częstochowie, a w grudniu 2016 roku w HDBA w Mannheim. Kierownik UTW dr 

Joanna Górna jest członkiem Śląskiej Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Marszałka Województwa 

Śląskiego, a słuchaczka UTW Wanda Kasprzak jest członkiem Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie. O 

randze naszego UTW i życzliwości dla nas świadczy obecność na wszystkich ważnych i uroczystych 

spotkaniach Prezydenta Miasta, przedstawicieli instytucji kulturalnych działających w mieście, posłów i 

przyjaciół UTW oraz ciągle zwiększająca się liczba chętnych do uczestnictwa w zajęciach  i życiu UTW 
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14. PROMOCJA UCZELNI 

 

W okresie sprawozdawczym Biuro Promocji prowadziło działania promocyjne i informacyjne 

wynikające z potrzeb Uczelni i jej otoczenia oraz czynności marketingowe dostosowane do odpowiednich grup 

odbiorców. Najważniejszym zadaniem Biura było prowadzenie ciągłej kampanii rekrutacyjnej. Na jej potrzeby 

opracowano linię graficzną i merytoryczną na postawie której  powstały  materiały rekrutacyjno-informacyjne: 

(plakaty, broszury informacyjne określające zasady rekrutacyjne, ulotki , stendy, rollapy 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. W związku z przyznaną  dotacją z Urzędu Miasta  na 

realizację projektu „Promocja rekrutacji na studia 2016/2017 „Studiuj w Częstochowie” przeprowadzono 

intensywną kampanię bilbordowo-banerową na ternie Częstochowy i regionu w promieniu 100 km. Biuro 

Promocji  koordynowało i nadzorowało pracami Zespołu Promocyjnego  którego rolą było prowadzenie 

wyjazdowych zajęć coachingowo-promycyjnych z młodzieżą szkół ponagimnazjalnych w Częstochowie i 

regionie. Zorganizowano „Dni Otwarte Uczelni”, oraz przeprowadzono szereg spotkań promujących ofertę 

dydaktyczną z młodzieżą  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. Utrzymywano  stałą współpracę  z mediami   za pośrednictwem,  których 

zrealizowano szereg audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydano dziesiątki artykułów prasowych 

poświęconych działalności Akademii im. Jana Długosza (w tym promocja rekrutacji). Pracownicy Biura 

Promocji prowadzili serwis fotograficzny oraz informacyjny Uczelni.  Na stronach internetowych zamieszczono 

kilkaset komunikatów poświęconych działalności AJD stanowiących  główne źródło informacji i promocji 

Uczelni. Realizowano kampanie wizerunkową oraz  wymianę informacji o AJD   na internetowych portalach 

społecznościowych typu: focebook, twiteer.  Opracowano nowe wydania folderów ogólnouczelnianych w 

języku polskim i angielskim oraz nowe materiały promocyjne, wydano  trzy numery biuletynu „Res 

Academicae. Biuro zajmowało się dystrybucją materiałów promocyjnych na potrzeby wszystkich jednostek 

Uczelni. Rozpoczęto prace nad projektem graficznym i merytorycznym „księgi znaków”.  Biuro Promocji brało 

udział w pracach konsultacyjnych dotyczących opracowania nowej witryny internetowej. Zorganizowano i 

czuwano nad uczelnianymi uroczystościami  w tym: Święto Uczelni, Uroczyste Posiedzenie Senat związane z 

nadaniem tytułu Profesora Honorowego,  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. Opracowywano ankiety umożliwiające przygotowanie rankingów uczelni 

wyższych do wydawnictw ogólnopolskich. Biuro poprzez wszystkie realizowane działania dbało o  pozytywny 

wizerunek Akademii w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym Uczelni. 
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15.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

 

15.1 NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA  W ROKU 2016 

 

- Otrzymano certyfikat jakości kształcenia „Studia z Przyszłością” dla kierunku Praca socjalna w I 

Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacji Kierunków Studiów. 

-W Warszawie. 02.12.2016 roku podczas konferencji „Skuteczne zarządzanie edukacją językową kluczem do 

sukcesu uczelni i ich absolwentów” odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu uznania dla SNJO oraz nagrody 

specjalnej dla uczelni za działalność i rozwój Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego TOEIC, jedynego w 

Częstochowie wyższych  „Skuteczne zarządzanie edukacją językową kluczem do sukcesu uczelni i ich 

absolwentów” zorganizowanej przez ETS Global..  

-- dr Elżbieta Wróbel, W 2016 roku odznaczona Nagrodą im. Karola Miarki przyznaną za dorobek i pracę 

społeczną wzbogacające wartości Kultury Regionu i Kraju. Organ przyznający: Marszałek Województwa 

Śląskiego oraz Marszałek Województwa Opolskiego, data przyznania: 24 października 2016 roku. 

- Dr Waldemar Krawczyk, były wieloletni Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w 

Warszawie, a od 1 października pracownik Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa AJD realizujący 

zajęcia na nowouruchomionym kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, został 2 listopada 2016 

kierownikiem projektu „Program Współpracy Policyjnej Państw Partnerstwa Wschodniego".Projekt jest 

realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego Polski (lider 

projektu), Francji, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy. Projekt finansowany jest z programu Europejskiego 

Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, a jego Beneficjentami są państwa Partnerstwa Wschodniego: Armenia, 

Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. 

- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie jest jedyną uczelnią wyższą, która bierze udział w 

ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowanym "Wychować człowieka mądrego. 

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego 

jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole". 

- Dr Joanna Górna (pracownik Instytutu Pedagogiki) odebrała w Teatrze z rąk Prezydenta Częstochowy 

wyróżnienie i tytuł Eko-Częstochowianki 2016 za m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, a dr Irena 

Jarzyńska (pracownik Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej) za edukację ekologiczną. Nagrodę 

Prezydenta w dziedzinie kultury za rok 2016 otrzymał pracownik Wydziału Sztuki dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. 

AJD. 

. - dr Anna Cholewa-Purgał została laureatką międzynarodowego konkursu dla młodych 

naukowców, zorganizowanego przez Wydawnictwo Peter Lang, specjalizującego się w promocji 

nauk humanistycznych i społecznych. 

 

-mgr Anna Wójcik i mgr Adrian Musiał (doktoranci naszej Uczelni, kierunek historia) zostali 

laureatami konkursu Debiut Naukowy 2016 - Zrównoważony Rozwój, który został zorganizowany 

przez Biuro Parlamentarne prof. dr. Hab. Jerzego Buzka, PWSZ w Raciborzu, Wydział Organizacji i 

Zarzadzania Politechniki Opolskiej, Śląska Rada Etyki przedsiębiorczości i Zrównoważonego  

Rozwoju, Stowarzyszenie Unia PAN Europa Silesia 
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- 20 maja podczas VII Warszawskich Targów Książki w trakcie uroczystości inaugurującej jubileuszową 10. 

edycję Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia wręczono szereg nagród, a wśród nich Nagrodę 

im. prof. Jerzego Skowronka. Wydana przez nasze wydawnictwo publikacja "Asymetryczne Bałkany. Działania 

asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku. Materiały i 

studia" pod redakcją naukową Danuty Gibas-Krzak (Częstochowa 2015, s.391, ISBN 978-83-7455-446-6) 

otrzymało jedno z trzech wyróżnień przyznanych przez jury. 

ARTYSTYCZNE  

- Pracownicy Wydziału Sztuki otrzymali nagrody i wyróżnienia: 

- dr hab. Jerzy Piwowarski, 49 Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej „Fotoforum”, 

wyróżnienie FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej), Rużomberok (Słowacja),   

- dr hab. Zdzisław Wiatr, Nagroda Miasta Częstochowy w dziedzinie sztuki plastyczne,  

- dr hab. Janusz Głowacki, Ogólnopolskie Biennale Sztuki 44 Salon Zimowy, wyróżnienie,  

- mgr Barbara Czapor-Zaręba, 5 Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni,  wyróżnienie 

honorowe,  

- dr Witold Zaręba, XIII konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Muzeum Karkonoskie, wyróżnienie, Nagroda 

Burmistrza Miasta Kowar, Jelenia Góra. 

- Studenci i absolwenci Wydziału Sztuki: 

- Adrianna Zawadzka (ISP) - nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opieka  

i rekomendacja: Marzena Bogus,   

- Michał Czerko (ISP) - wyróżnienie w V Warsztatach działań kreatywnych 2016/Centrum Kultury i Sztuki – 

Dwór Kossaków, Górki Wielkie. 

- Bożena Jovicić (ISP) - I nagroda w konkursie Ulica Themersonów, BWA Płock - przygotowanie: dr hab 

Włodzimierz Karankiewicz, dr Bartosz Frączek, mgr Justyna Warwas 

- Adam Maruszczyk (ISP) - I nagroda w konkursie Festiwal Sztuki Wysokiej Stalowe Anioły, Bytom - 

przygotowanie dr hab. Włodzimierz Kulej, dr Dariusz Słota. 

- Jakub Szmidt (IM) - II miejsce, Międzynarodowy Konkurs Studencka Umelecka Cinnost w Rużomberku 

(Słowacja) - przyg. dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska 

- Agnieszka Wilk (IM) - III nagroda Międzynarodowy Konkurs Studencka Umelecka Cinnost w Rużomberku 

(Słowacja) - przyg. dr Barbara Karaśkiewicz 

- duet fortepianowy: Olga Owczarek - Agnieszka Wilk (IM) - II nagroda, Międzynarodowy Konkurs Studencka 

Umelecka Cinnost w Rużomberku (Słowacja) - przyg. dr Barbara Karaśkiewicz 

- Katarzyna Ledwoń (ISP) - I miejsce w kategorii „Fotoreportaż” w konkursie „Śląskie obiektywnie” 

(Katowice) – przyg. dr hab. prof.AJD Jerzy Piwowarski 

- Aleksandra Szczygieł (ISP) - wyróżnienie w konkursie Sony World Photography Awards 2016 w kategorii: 

Open-People – przyg. dr hab. prof.AJD Jerzy Piwowarski 

 

SPORTOWE - Do największych osiągnięć sportowych będących udziałem pracowników Akademii 

prowadzących reprezentacje Uczelni w roku 2016 należy zaliczyć wysokie miejsca i medale zdobyte na 

Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski AZS. Największe sukcesy 

były udziałem tenisistek stołowych dr Wiesława Pięty, sztangistów prof. Wiesława Pilisa, siatkarzy 

plażowych mgr Jarosława Grzybowskiego i lekkoatletów mgr Grażyny Papaj. Kolejny raz nasi studenci 

zdominowali akademickie rozgrywki środowiskowe wygrywając większość zawodów w ramach lig 

międzyuczelnianych i Akademickich Mistrzostw Częstochowy. W sekcji podnoszenia ciężarów KU AZS AJD 

Częstochowa: 

- IV miejsce Łukasza Greli w Mistrzostwach Europy Seniorów  

- III miejsce Adriana Pawlickiego w Akademickich Mistrzostwach Świata  

- VI miejsce Krzysztofa Szramiaka w Mistrzostwach Europy Seniorów 

- I miejsce Łukasza Greli w Mistrzostwach Polski Seniorów 

- I miejsce Krzysztofa Szramiaka w Mistrzostwach Polski Seniorów 

- II miejsce Adriana Pawlickiego w Mistrzostwach Polski Seniorów 

- III miejsce Aleksandra Krukara w Mistrzostwach Polski Seniorów 

- III miejsce Justyna Zawady w Mistrzostwach Polski Seniorek 

- III miejsce drużyny KU AZS AJD w Mistrzostwach Polski 

- Stypendium MNiSW dla Krzysztofa Szramiaka za osiągnięcia sportowe 


