
Częstochowa, dnia 26.09.2018r. 

  

Protokół 

z posiedzenia Senatu  

Uniwersytety Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

odbytego w dniu 26 września 2018r. 
 

Obecność według załączonej listy: 

  

JM Rektor powitała serdecznie zebranych na posiedzeniu Senatu w dniu 26.09.2018r. 

 

Przypomniała, że zaproponowany porządek obrad Senatu UJD został przesłany do wiadomości 

senatorów w regulaminowym terminie, a przedstawiał się następująco: 

 

Porządek obrad:  

1.Analiza i ocena funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

2. Stan przygotowań do nowego roku akademickiego 2018/2019 

3. Program projakościowo – finansowy semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 

4. Sprawy organizacyjne 

5. Sprawy dydaktyczne 

6. Sprawy kadrowe 

7. Sprawy różne 

8. Komunikaty i wolne wnioski 

 

Senatorowie przyjęli porządek obrad przez aklamację. 

Ad.1  

Analiza i ocena funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym  sprawozdanie: 

W roku akademickim 2017/2018 realizowano Działania USZJK związane z przystosowaniem 

się do zmian w prawie dotyczącym szkolnictwa wyższego – ustawy 2.0, rozporządzeniami 

związanymi z nową ustawą oraz do nowych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Realizowano działania mające na celu poprawę jakości kształcenia i ewaluację USZJK. 

Podjęto dodatkowe starania o zwiększenie mobilności studentów UJD w ramach projektu 

ERASMUS+, które odniosły zamierzony cel. Aktualną jest kwestia miejsc parkingowych dla 

studentów. Problem jest dodatkowym gruntem, który mógłby być wykorzystany do budowy 

parkingów. Sale dydaktyczne są w miarę możliwości finansowych sukcesywnie doposażone 

w rzutniki multimedialne oraz sprzęt przydatny w procesie dydaktycznym. Strony Internetowe 

jednostek są prowadzone w sposób poprawny, przejrzysty dając studentom dostęp to 

wszystkich potrzebnych informacji związanych ze studiowaniem. 

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

szczegółowe odniesienie się do uwag i zastrzeżeń.  

Dostrzegalny jest wzrost aktywności studenckiej w kołach naukowych oraz 

Uczelnianej i Wydziałowych Radach Samorządu Studenckiego. 



Tworzone są nowe pracownie dla kierunku pielęgniarstwo, co podnosi jakość 

kształcenia.  

USZJK dostrzega problem niskiej frekwencji studentów w zakresie korzystania z 

zasobów biblioteki. 

W roku akademickim 2017/2018 przeprowadzono hospitacje zajęć dydaktycznych 

według wzoru arkusza uwzględniając znaczenie tej formy ewaluacji jako istotnego sposobu 

podnoszenia jakości kształcenia, branego pod uwagę w ocenie pracownika.  

Jakość kształcenia w jednostkach Uniwersytetu oraz funkcjonowanie w nich USZJK 

zostały ocenione w roku akademickim 2017/2018 podczas wizytacji Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. Wizytacja odbyła się na kierunku bezpieczeństwo narodowe, jej wynik był 

pozytywny. O ocenę poproszono również na kierunku grafika, wynik również był 

pozytywny.  

Skierowana została prośba do dyrektorów instytutów o podjęcie działań na rzecz 

zwiększenia aktywności naukowej studentów oraz doktorantów. Dostrzega się potrzebę 

zwiększenia oferty przedmiotów do wyboru dla studentów analityki i kreatywności 

społecznej oraz Filologii obcych. Dostrzega się, że liczba warsztatów i laboratoriów na 

niektórych kierunkach nie jest wystarczająca do nabycia umiejętności i kompetencji 

określonych w efektach kształcenia. Przeprowadzono akcję informacyjną mającą na celu 

zaktywizowanie pracowników do przygotowywania zajęć o charakterze e-learningowym 

oraz w zakresie tutoringu. Zaproponowano usprawnienie mailingu do studentów i 

doktorantów za pomocą systemu USOS.  

Dostrzega się dysproporcje w ocenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału 

Filologiczno-Historycznego. 

W budynku przy ul. Zbierskiego należy zwrócić uwagę na: 

- stan wentylacji i klimatyzacji  

- wymianę komputerów w pracowniach 

- stworzenie bufetu i punktu ksero 

Budynek przy al. Armii Krajowej 36a wymaga: 

-poprawy jakości oświetlenia 

-wymiany starych krzeseł i ławek 

- dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 

-wyposażenia w rzutniki multimedialne i laptopy 

Pełna lista sugerowanych inwestycji i remontu znajduje się w sprawozdaniu 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filologiczno-Historycznego. 



Budynek przy ul. Dąbrowskiego nie posiada szatni. Jest to istotny problem. 

Wydział Sztuki organizuje wiele wydarzeń pozadydaktycznych: koncerty, wystawy 

wernisaże.  W roku akademickim 2017/2018 uruchomiono kierunek pielęgniarstwo. Wydział 

przygotował się do uruchomienia kierunków inżynieria multimediów oraz studiów II stopnia 

na kierunku żywienie człowieka i dietetyka.  Przygotowano również kilka dodatkowych 

specjalności na dotychczasowych kierunkach. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał 

finansowanie wniosku konkursowego w ramach POWR ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. Odbył się cykl szkoleń dla Kadry dydaktycznej Uczelni z zakresu 

learning by doing, podnoszenia kompetencji dydaktycznych i trenerskich, psychologicznych, 

zarządzania informacją oraz szkolenia z programów komputerowych, m. in. MS EXCEL, i 

MS PowerPoint. Doposażono studio nagrań podnosząc jakość kształcenia na specjalnościach 

akustyka i układy dźwięku oraz akustyka i układy audio. Zakupiono nowe komputery ze 

specjalistyczną kartą graficzną dla kierunku matematyka i informatyka. Pracownia 

komputerowa Instytutu Matematyki i Informatyki wymaga jednak dalszego doinwestowania.  

Studium Nauki Języków Obcych doskonali proces kształcenia poprzez użycie 

multimedialnych narzędzi dydaktycznych oraz naukę specjalistycznego języka związanego 

z danym kierunkiem studiów. Dokonano zakupu sprzętu audio-wizualnego, który 

uatrakcyjnia zajęcia. Ponad 1200 studentów podpisało umowy egzaminacyjne i przystąpiło 

do zdawania egzaminu TOEIC i WIDAF. Studenci mieli możliwość korzystania z platformy 

LERNI. SNJO przystąpiło do projektów Unijnych dążąc do podniesienia kompetencji 

studentów. Organizowano wykłady z gośćmi z zewnątrz prowadzone w języku obcym.  

Zajęcia organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu są bardzo 

wysoko oceniane przez studentów. Jednostka sukcesywnie dokonuje zakupu potrzebnego 

sprzętu sportowego. Realizuje się dodatkowe zajęcia pozadydaktyczne dla studentów  

i doktorantów wszystkich lat oraz dla pracowników Uczelni. 

Dokonano przeglądu funkcjonowania USZJK na zakończenie roku akademickiego 

2017/2018 i poddano do rozważenia zmianę struktury dotyczącej funkcjonowania Systemu 

sugerując, że wydziałowe i kierunkowe struktury są wystarczające. Nie ma potrzeby 

powielania tych struktur centralnie i powoływania Rady ds. Jakości Kształcenia. 

Wydziałowe i kierunkowe zespoły złożyły sprawozdania z działalności.  

Opracowano plan działań na rok akademicki 2018/2019. Plan działań zostanie 

opublikowany na stronie internetowej USZJK 1 października 2018.  

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie zatwierdzenia  w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

funkcjonowania  

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/2018 

 

 tak -  22 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu.

  



 

 

 

Ad 2. Stan przygotowań do nowego roku akademickiego 2018/2019 

  

Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD- Rekrutacja na dobrym 

poziomie jednakże nie  była taka jak chcieliśmy -  Jeśli chodzi o kadrowe sprawy są 

zatrudnienia odpowiednio  aby uzyskać minimum kadrowe  - obciążenia są sfinalizowane , 

plany w trakcie wpisywania do usosa.  Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia roku akademickiego. 

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr hab. Małgorzata Makowska- Janusik, 

prof. UJD – wydział jest przygotowany do nowego roku akademickiego. Rekrutacja na dobrym 

poziomie.  Kadra została skompletowana na pierwszy semestr zimowy spełniamy wszystkie 

wymogi. Pracujemy teraz nad pracownią pielęgniarstwa.  Jesteśmy przygotowani Dziekan 

Wydziału Pedagogicznego dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. UJD – podkreślił, że  porównując  

kadrę w stosunku do roku poprzedniego mamy znacząco silniejszą Rekrutacja- w porównaniu 

z rokiem poprzednim  jest na dobrym poziomie.  Oczywiście rekrutujemy dalej. Wydział chce 

utrzymać poziom zatrudnienia na poziomie roku poprzedniego.  Dziekan Wydziału 

Filologiczno- Historycznego  dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UJD-  Wydział wkracza w 

rok akademicki z dobrym wynikiem rekrutacyjnym. Dziekan podkreśliła, że na   nowe kierunki 

rekrutacja byłą zadowalająca Jeśli chodzi o inwestycję to wydział nie poczynił dużych 

inwestycji. Czekamy na remonty. Kanclerz UJD mgr inż. Maria Róg-pod względem 

technicznym budynki sprawdzone; umowy na dostawę energii cieplnej elektrycznej wody 

odpadów; umowy na usługi zewnętrzne – szatnie, ochrona obiektów, konserwacja  systemów, 

sprzątanie. Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym remonty są przeprowadzane. Złożone 

zostały sprawozdania z zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym budynki są 

gotowe do nowego roku akademickiego.  

JM Rektor podkreśliła, że duże są też potrzeby inwestycyjne na infrastrukturę. Wiemy że 

budynek przy ul. AK36a wymaga remontu kompleksowego koszt ok 8 mln inwestycji taki 

wniosek złożono do ministerstwa.  z Informacji jakie dotarły do nas od Wiceministra Mullera 

Uczelnie otrzymają obligacje na cele infrastruktury  może to b ok 24 mln. 

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  poinformował, że umiędzynarodowienie  jest u 

nas na niskim poziomie– nie jest dobra tendencja że mniej przyjeżdża do nas studentów- 

wskaźnik umiędzynarodowienia jest wyraźnie za niski u nas w porównaniu z innymi 

uczelniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad3. Program projakościowo – finansowy semestr zimowy roku akademickiego 

2018/2019. JM Rektor podkreśliła, że zagadnienie powyższe  było planowane wcześniej 

myślała wówczas,  że na  posiedzeniach Senatu będzie mogła powiedzieć o czymś bardzo 

konkretnym. Został opublikowany projekt dot. algorytmu jednakże na tę chwilę jeszcze nie 

wszedł w życie. Są tam zapisy, które skłaniają nas do przemyśleń. Prorektor ds. rozwoju – 

propozycja algorytmu na 4 kolejne lata z tym, że będą zmieniały się relacje pomiędzy 

poszczególnymi wskaźnikami .Uczelnie akademickie będą dzieliły się na 2 grupy.  Będzie 

specjalny system dla uczelni akademickich. Zniknie finansowanie II etatów i profesorów 

zagranicznych. Zmniejszy się waga współczynnika kadrowego i studenckiego pojawi się nowy 

składnik badawczy. On co prawda jest nadal współczynnikiem kadrowym ale tutaj będzie tylko 

tych pracowników brał pod uwagę kto składa oświadczenia. Składnik projektowy zmniejszony 

do 0,5.składnik umiędzynarodowienia zostaje,  składnik studencki ostatni raz ważny na tym 

samym poziomie. W kolejnych latach pojawią się dwie grupy min te które są pretedentami na 

flagowe jednostki badawcze. Oni będą traktowani w sposób specjalny. Natomiast druga grupa 

– różni się wskaźnikami od pierwszej grupy – po ewaluacji ministerstwo zacznie zawierać 

umowy z uczelniami na dłuższy okres. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – 

martwiliśmy się co będzie z pracownikami jak nie znajdą się w tej grupie pracowników nie 

zaliczonych do ewaluacji. Po pierwsze  każdy pracownik musi podpisać N niezależnie jaką 

dyscyplinę reprezentuje. I  każda dyscyplina jest przyporządkowana w tych wykreowanych 

przez Ministerstwo. JM Rektor podkreśliła, że nie są jasne zapisy i interpretacje podwyżek 

pensji dot. stanowisk. Nie będzie to takie proste. Ministerstwo dało inny sposób 

rewaloryzowania  -  rewaloryzowanie algorytmu na koniec roku. Będziemy musieli się z tym 

wzmagać od przyszłego roku. Dziękując za niniejszą dyskusję przeszła do kolejnego punktu 

porządku obrad 

 

 

 

 

Ad 4. Sprawy organizacyjne 

 

Ad.4.1 Kwestor UJD  przedstawiła zebranym  korektę planu  rzeczowo- finansowego na rok 

2018 –( załącznik) wzrostem dotacji statutowej dodatkowymi środkami z  UM,NCN 

Zintegrowany System Rozwoju. 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w 

głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego 

na rok 2018    

zatwierdzonego Uchwałą Senatu Nr 76/2018 z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia 

planu rzeczowo-finansowego 

tak -  21 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 21 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

Ad 4.2  
- JM Rektor przedstawiła zebranym   projekt zmian w Misji UJD . Senatorowie 

zapoznali się po zmianach z Misją Uczelni o  następującej treści: 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną 

uczelnią akademicką działającą w Rzeczypospolitej Polskiej.  Misją Uniwersytetu jest 



działalność naukowa i artystyczna oraz dydaktyczna, realizowana poprzez prowadzenie badań 

naukowych, twórczość artystyczną, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, nauczanie 

akademickie studentów, doktorantów i słuchaczy, prowadzenie działalności popularyzującej 

wiedzę, współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, a także transfer i 

komercjalizację wyników badań. Uczelnia działa w zgodzie z uniwersalnymi zasadami 

etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich. 

Zabiega o kształtowanie postaw w warunkach sprzyjających wychowaniu młodzieży 

akademickiej i samorealizacji jednostki. Troszczy się o poszanowanie wartości akademickich 

oraz ich rozwijanie w atmosferze wolności i tolerancji. Uniwersytet realizuje swoją misję ze 

świadomością rangi historycznej,  społecznej, ekonomicznej oraz kulturowej Częstochowy i 

regionu. Odwołuje  się do kilkudziesięcioletniej tradycji Uczelni, pamiętając o latach  

funkcjonowania jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Akademia im. Jana  Długosza w 

Częstochowie. Dziś Uniwersytet jest nowoczesną jednostką  naukowo-dydaktyczną, biorącą 

pod uwagę różnorodne kierunki badań i  studiów, odpowiadającą na zapotrzebowanie oraz 

oczekiwania otoczenia  społeczno-gospodarczego i podejmującą wyzwania stojące przed  

współczesnym szkolnictwem wyższym. Uczelnia prowadzi formy kształcenia  

ogólnoakademickiego oraz praktycznego, tworząc coraz bogatszą i  wszechstronną ofertę 

dydaktyczną, uwzględniającą także rozwój  kształcenia ustawicznego. W misję Uczelni 

wpisana jest wizja  wieloprofilowej, autonomicznej  uniwersyteckiej  jednostki naukowej i  

dydaktycznej, posiadającej znaczną pozycję w Polsce i Europie,  rozwijającej się w zgodzie z 

aspiracjami i dążeniami miasta, regionu i  kraju. 

Uniwersytet realizuje swoją misję, odwołując się do osoby i ideałów swego Patrona i do 

symbolizowanych przez jego działalność uniwersalnych wartości etycznych. Postać Jana 

Długosza, wybitnego kronikarza, historyka, dyplomaty, a także wychowawcy, zobowiązuje do 

kształtowania misji Uczelni w poczuciu nieustannej i wytrwałej służby społeczeństwu.  

 

 

Ad 4.3  JM Rektor przedstawiła projekt zmian w Strategii  UJD  polegający na drobnych 

zmianach. Treść  projektu uchwały została opublikowana na stronie pracowniczej. 

Senatorowie przyjęli poprawki do Strategii. 

1. Senat przyjmuje strategię Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie wraz z Kartami Strategicznymi stanowiące załącznik  do niniejszej 

Uchwały. 

2. KARTY STRATEGICZNE -   stanowią Załącznik Nr 1  do Strategii Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

Traci moc Uchwała  Nr 5/2017 Senatu AJD w Częstochowie w sprawie przyjęcia strategii  

Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie oraz  uchwała Nr  2 / 2018 Senatu Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca  strategię  Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie przyjętą uchwałą Nr 5/2017 Senatu AJD w Częstochowie w 

sprawie przyjęcia strategii  Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie . 

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie przyjęcia  strategii  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie  

 

tak -  21 nie -  0 wstrzymujących się – 0 



w którym uczestniczyło 21 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu.

  

 

Ad 4.4  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą poprosił o zabranie głosu 

Przewodniczącego senackiej komisji ds. wydawnictw, który to przedstawił zebranym  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu wydawniczego Wydawnictwa UJD 

w Częstochowie na rok 2018 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 5 oraz § 22 ust. 3 pkt 9 Statutu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Senat 

Uczelni postanawia, co następuje:  

§ 1 

Zatwierdza się Aneks nr 2 do planu wydawniczego Wydawnictwa UJD w Częstochowie na rok 

2018 (zatwierdzony na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego w dniu 20 września 2018 r. oraz 

Senackiej Komisji ds. Wydawnictw w dniu 20 września 2018 r.) stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.    podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie    w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu wydawniczego 

Wydawnictwa UJD  w Częstochowie na rok 2018 

 

tak -  21 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 21 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu.

  

Ad 5. Sprawy dydaktyczne 

 

Ad 5.1 

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie utworzenia 

studiów podyplomowych nauczanie chemii w szkole podstawowej na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017.2183 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 oraz § 22 

ust. 3 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w  Częstochowie Senat Uczelni postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Tworzy się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studia podyplomowe nauczanie 

chemii w  szkole podstawowej od roku akademickiego 2018/2019.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie utworzenia studiów podyplomowych nauczanie chemii w szkole 

podstawowej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 



 

tak -  18 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 18 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

Ad 5.2  

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie utworzenia 

studiów podyplomowych oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną  na Wydziale Pedagogicznym 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017.2183 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 oraz § 22 

ust. 3 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w  Częstochowie Senat Uczelni postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Tworzy się na Wydziale Pedagogicznym studia podyplomowe oligofrenopedagogika - 

edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od roku 

akademickiego 2018/2019.  

 

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych oligofrenopedagogika - 

edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób  z niepełnosprawnością intelektualną  na Wydziale 

Pedagogicznym 

 

tak -  19 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

Ad 5.3  

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie utworzenia 

studiów podyplomowych pedagogika tańca na Wydziale Pedagogicznym 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017.2183 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 oraz § 22 

ust. 3 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 

w  Częstochowie Senat Uczelni postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Tworzy się na Wydziale Pedagogicznym studia podyplomowe pedagogika tańca od roku 

akademickiego 2018/2019.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych pedagogika tańca na 

Wydziale Pedagogicznym 

 



tak -  19 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

Ad 5.4  Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie 

określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych oligofrenopedagogika - edukacja, 

rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Wydziale 

Pedagogicznym 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017.2183 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 pkt.13 Statutu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat 

Uczelni postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się efekty kształcenia na studiach podyplomowych oligofrenopedagogika - edukacja, 

rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną utworzonych na 

Wydziale Pedagogicznym od roku akademickiego 2018/2019, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie  określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną na Wydziale Pedagogicznym 

tak -  19 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

Ad 5.5 Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie 

 określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych nauczanie chemii w  szkole 

podstawowej  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017.2183 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 pkt.13 Statutu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat 

Uczelni postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się efekty kształcenia na studiach podyplomowych nauczanie chemii w szkole 

podstawowej utworzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku 

akademickiego 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie  określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

nauczanie chemii w  szkole podstawowej  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

 

tak -  19 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 



Ad 5.6 Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie 

określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych pedagogika tańca  

na Wydziale Pedagogicznym 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017.2183 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 pkt.13 Statutu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat 

Uczelni postanawia, co następuje: 

§ 1 

Określa się efekty kształcenia na studiach podyplomowych pedagogika tańca utworzonych na 

Wydziale Pedagogicznym od roku akademickiego 2018/2019, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym uchwałę w sprawie  określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

pedagogika tańca  

na Wydziale Pedagogicznym 

tak -  19 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

 

w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

Ad.6 Sprawy kadrowe 

 

Ad.6.1 JM Rektor przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej  senackiej 

komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy „ prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce” 

 

w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania 

Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

 

 

Na podstawie  art. 62 ust. 1  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

( Dz. U.  Nr 2017 poz. 2183 t.j.  z późn. zm.) w związku  §24 i §25  Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Senat Uczelni postanawia co następuje: 

 

§ 1 

1.Powołuje się doraźną senacką komisję ds. opracowania Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  oraz dostosowania 

Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w następującym składzie 

osobowym: 

 

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska,      -  Przewodnicząca   

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD      -  Zastępca przewodniczącej 

 

     -  Członkowie: 

 



dr hab. Zygmunt Bąk, prof. UJD    - Prorektor ds. Rozwoju 

dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD    - Prorektor ds. Studenckich 

dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UJD   - Dziekan Wydziału Filologiczno-

Historycznego 

dr hab. Małgorzata Makowska - Janusik, prof. UJD - Dziekan Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego 

dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD   - Dziekan Wydziału 

Pedagogicznego 

dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD   - Dziekan Wydziału Sztuki 

mgr inż. Maria Róg     - Kanclerz 

mgr Małgorzata Marczak    - Kierownik Działu Kadr i Spraw 

Socjalnych 

 

mgr Ewa Jabłońska     -  Sekretarz 

 

2. Do składu doraźnej senackiej komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej 

ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” powołuje się ponadto Prodziekanów ds. 

nauki w osobach: 

 

prof. dr hab.  Janusz Spyra     -  Wydział Filologiczno- Historyczny 

dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD  -  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD   -  Wydział Pedagogiczny 

dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD               -  Wydział Sztuki 

 

z tym, że prawo do udziału w posiedzeniu i pracach wskazanej komisji przysługuje 

Prodziekanowi ds. nauki w przypadku nieobecności Dziekana danego wydziału na podstawie 

pisemnego upoważnienia od Dziekana.  

 

§ 2 

 

1.Do zadań Komisji należy  opracowanie Statutu UJD oraz dostosowania Uczelni do nowej 

ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”  

2.Działalność doraźnej senackiej komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania 

Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” kończy się z chwilą 

wykonania wszystkich powierzonych jej zadań. 

§ 3 

 

1.Przewodnicząca Komisji kieruje i nadzoruje pracą  komisji  oraz odpowiada za sprawną 

realizację zadania określonego w §2. 

2. Do Przewodniczącej Komisji należy decyzja w sprawach spornych. 

3.Przewodnicząca  może zaprosić na posiedzenia komisji inne osoby z głosem doradczym. 

 

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym uchwałę w sprawie  powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 

dostosowania Uczelni do nowej ustawy  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 



 

tak -  16 nie -  1 wstrzymujących się – 2 

w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

Ad. 6.2 

 JM Rektor poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr, 

koordynacji badań naukowych  i współpracy z zagranicą  prof. Stroynowskiego o 

przedstawienie sylwetki Prof. dr hab. ███████████ 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora 
zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii  WMP 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Działając na  podstawie art. 62 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2017.2183 t.j. z późn. zm.),  w związku z §81 ust 1 i 2 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Senat Uczelni postanawia, 

co następuje: 

§1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

prof. dr hab. ███████████ na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, 

Ochrony Środowiska i Biotechnologii WMP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Długosza w Częstochowie od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. w pełnym 

wymiarze czasu pracy.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym uchwałę w sprawie  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na 

stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony Środowiska i 

Biotechnologii  WMP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie 

 

tak -  21 nie -  1 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

 

 

 

Ad 6.3 

 

JM Rektor poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr, 

koordynacji badań naukowych  i współpracy z zagranicą  prof. Stroynowskiego o 

przedstawienie sylwetki prof. dr hab. ███████████ 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii  WMP 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Działając na  podstawie art. 62 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2017.2183 t.j. z późn. zm.),  w związku z §81 ust 1 i 2 Statutu Uniwersytetu 



Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Senat Uczelni postanawia, 

co następuje: 

§1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

prof. dr hab. ██████████na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Chemii, 

Ochrony Środowiska i Biotechnologii  WMP Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie od 1 października 2018r. do 30 września 2020r. w pełnym 

wymiarze czasu pracy.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym uchwałę w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii  WMP 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

tak -  21 nie -  0 wstrzymujących się – 1 

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

Ad 6.4 

 

JM Rektor poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr, 

koordynacji badań naukowych  i współpracy z zagranicą  prof. Stroynowskiego o 

przedstawienie sylwetki prof. dr hab. ██████████████████ 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w 

Instytucie  Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii  WMP Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 

Działając na  podstawie art. 62 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2017.2183 t.j. z późn. zm.),  w związku z §81 ust 1 i 2 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Senat Uczelni postanawia, 

co następuje: 

§1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

prof. dr hab. ███████████████  na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  

Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii WMP Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie   - II etat od 1 października 2018r. na czas 

nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym uchwałę w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie  Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii  WMP 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

tak -  16 nie -  4 wstrzymujących się – 2 

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 



Ad.6.5 

 

- JM Rektor poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr, 

koordynacji badań naukowych  i współpracy z zagranicą  prof. Stroynowskiego o 

przedstawienie sylwetki. prof. dr hab. ███████████████ 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie  Nauk Społecznych  i Bezpieczeństwa  WFH 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Działając na  podstawie art. 62 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2017.2183 t.j. z późn. zm.),  w związku z §81 ust 1 i 2 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Senat Uczelni postanawia, 

co następuje: 

§1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

prof. dr hab. ███████████  na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie  Nauk 

Społecznych i Bezpieczeństwa WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie od 1 października 2018r. do 30 czerwca 2019r. w pełnym wymiarze 

czasu pracy.  

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie  Nauk Społecznych  i Bezpieczeństwa  WFH 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

tak -  21 nie -  0 wstrzymujących się – 1 

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

Ad 7. Sprawy różne 

JM Rektor zaprosiła Senatorów na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019. 

Ad 8.  Komunikaty i wolne wnioski 

Komisja Skrutacyjna odczytała wyniki tajnego głosowania.  

Następne posiedzenie Senatu w dniu 24 października 2018r. 

JM Rektor na tym zakończyła posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2018r.  

 

 

Protokołowała:       Przewodnicząca Senatu UJD 

 

 

mgr Joanna Będuch     prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


