
Uchwała Nr 49 /2018 

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 30 maja 2018r. 

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

przyjętego uchwałą nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 w dniu 27 maja 2015r.  

(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 2/2016  

z dnia 27 stycznia 2016r. nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016r., nr 83/2016 z dnia 28 

września 2016r.,  tj. nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017r.  

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) 

 

 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. 

2017.2183 z późn. zm.) oraz  § 22 ust.3 pkt 1 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

7 maja 2018r. w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ( Dz.U. 

z 2018, poz. 922) Senat Uczelni  postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018r. w 

sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  zmieniającym nazwę z 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie w Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy  

im. Jana Długosza w Częstochowie, uchwala się następujące zmiany do Statutu Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie obowiązującego na podstawie uchwały Senatu Nr 46/2015 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 maja 2015r. (z późn. zm.) i tekstu 

jednolitego wprowadzonego Uchwałą nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Senatu Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie : 

 

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, zwany 

dalej „Uczelnią”, jest akademicką uczelnią publiczną, powstałą na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w sprawie utworzenia Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Dz. U. 1974 nr 30 poz. 177), oraz nazwana 

Akademią na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Częstochowie nazwy „Akademia imienia Jana Długosza w 

Częstochowie” (Dz. U. 2004 nr 179 poz. 1844) następnie nazwany Uniwersytetem 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2018r. w sprawie 

zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Dz. U. z 2018r.  poz. 922.) 

 

2. W § 2  dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

 

5. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie jest UJD. 

 

 



 

 

3.  § 3   otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Uczelnia posiada herb wyobrażający w czerwonym polu tarczy stylizowane litery 

majuskulne UJD z motywem skrzydeł ku lewej stronie tarczy. 

2. Wzór herbu zawiera załącznik nr 1. 

3. Uczelnia posiada herb z nazwą uczelni wyobrażający w czerwonym polu tarczy srebrne 

(białe) stylizowane  i związane ze sobą litery UJD . Litera U  umiejscowiona od góry, 

litery JD od dołu. Od liter  U i D wyprowadzony  motyw skrzydeł ku lewej stronie tarczy. 

Wokół tarczy herbowej napis pismem majuskulnym: UNIWERSYTET (nad czołem 

tarczy) HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W 

CZĘSTOCHOWIE (wzdłuż skraju tarczy od prawej strony do lewej). 

4. Wzór herbu z nazwą uczelni zawiera załącznik nr 2. 

5. Flagę Uczelni stanowi płat o proporcjach 8:5 (długość do szerokości) podzielony na cztery 

pola w krzyż. W polu pierwszym (w górze czoła) białym wyobrażenie herbu uczelni. W 

polu drugim (w górze części swobodnej) czerwonym pas biały o szerokości 1⁄5 tegoż pola. 

W polu trzecim (w dole czoła) czerwonym pas biały o szerokości 1⁄5 tegoż pola. W polu 

czwartym (w dole części swobodnej) białym wyobrażenie herbu uczelni. 

6. Wzór flagi zawiera załącznik nr 3 

7. Baner uczelni stanowi płat o proporcjach 1:5 szerokość do wysokości podzielony na cztery 

prostokątne pola w krzyż. W polu pierwszym (od skraju górnego) białym wyobrażenie 

herbu uczelni. W polu drugim (od skraju górnego) czerwonym pas biały o szerokości 1⁄8 

tegoż pola. W polu trzecim (od skraju dolnego) czerwonym pas biały o szerokości 1⁄8 tegoż 

pola. W polu czwartym (od skraju dolnego) białym wyobrażenie herbu uczelni. 

8. Wzór baneru zawiera załącznik nr 4. 

 

4. § 4  ust 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Pieczęć uczelni okrągła o średnicy 36 mm, w polu pieczętnym wyobraża godło herbu 

uczelni (jak w pkt 1 § 3). W otoku napis w typie kapitały epigraficznej: Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Napis rozpoczyna i 

kończy krzyżyk kawalerski. 

2. Wzór pieczęci zawiera załącznik nr 5. 

 

5.  § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1.Najwyższą godnością nadawaną przez Uniwersytet  Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie jest tytuł doktora honoris causa. 

 

6.  § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4.Tytuł profesora honorowego nadawany jest profesorowi innej uczelni krajowej lub 

zagranicznej. Godność ta może być także przyznana osobom niezatrudnionym w uczelniach, a 

posiadającym istotne osiągnięcia, w tym dokonania naukowe bądź zasługi dla edukacji, 

społeczności akademickiej i lokalnej, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 

przysporzyły jej dobrego imienia albo też w inny sposób zasłużyły się dla niej. 

 

 



7. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

5.Tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie nadaje Senat na wniosek rektora lub wniosek dziekana 

zaakceptowany przez radę wydziału, po zasięgnięciu opinii Kapituły.  

 

8. § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6.Prawo skorzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej na miejscu mają wszyscy zainteresowani. 

Prawo do wypożyczania poza Bibliotekę mają pracownicy, studenci, doktoranci i słuchacze 

studiów podyplomowych Uczelni. W przypadku nauczycieli akademickich, bibliotekarzy, 

studentów i doktorantów innych uczelni prawo do wypożyczania poza bibliotekę przyznaje się 

na zasadach wzajemności określonych w umowie.  

 

9. § 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3.Rektor może wypowiedzieć stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku 

niezłożenia przez nauczyciela akademickiego corocznego oświadczenia o wliczeniu do 

minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, oświadczenia dającego jednostce uprawnienia do nadawania stopni 

naukowych, a także oświadczenia o prowadzeniu badań naukowych w Uczelni. 

 

10. § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia 

ślubowania o następującej treści:  

Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Długosza w Częstochowie, ślubuję uroczyście: 

 zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, 

 dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni, 

 odnosić się z szacunkiem do władzy Uczelni i wszystkich członków społeczności 

akademickiej, 

 przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, 

 przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni. 

  

11. § 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 

ślubowania o następującej treści:  

Wstępując do społeczności akademickiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Długosza w Częstochowie, ślubuję uroczyście: 

 zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, 

 dociekać prawdy i dochować rzetelności w badaniach naukowych, 

 dbać o godność doktoranta i dobre imię Uczelni, 

 odnosić się z szacunkiem do władzy Uczelni i wszystkich członków społeczności 

akademickiej, 

 przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, 

 przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni. 

 



 

12.Uchyla się dotychczasowe załączniki: 

 załącznik Nr 1  

 załącznik Nr 2  

 załącznik Nr 3  

 załącznik Nr 4 
 

13.Wprowadza się załączniki: 

- załącznik Nr 1 -  HERB 

- załącznik Nr 2 – HERB z nazwą uczelni 

- załącznik Nr 3 – FLAGA  

- załącznik Nr 4 -  BANER 

- załącznik  Nr 5 - PIECZĘĆ 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pozostają bez zmian. 

  

 

§ 3 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 

tak: 25  nie: 0  wstrzymujących się: 0 

w którym uczestniczyło 25 senatorów, spośród 29 członków Senatu AJD  z prawem głosu 

większością ponad 2/3 głosów, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające w 

Uczelni. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018r. 

 

 

 Przewodnicząca Senatu   

Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie 

              prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


