
ZNAJDŹ 
KIERUNEK

www.ujd.edu.pl





PONAD 50 
KIERUNKÓW STUDIÓW

ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS!

100 
SPECJALNOŚCI

24 
KOŁA NAUKOWE

STUDENCI I DYDAKTYKA

45 
KURSÓW 
I SZKOLEŃ

34 
STUDIÓW 

PODYPLOMOWYCH

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie to 
jedna z największych uczelni w regionie, 
która szczyci  się ponad 50 letnią 
tradycją i doświadczeniem w kształceniu 
poszukiwanych na rynku pracy specjalistów.  
Uczelnia oferuje bezpłatne studia w 
dziedzinach: nauk humanistycznych, 
medycznych i nauk o zdrowiu, 
inżynieryjno‑technicznych, pedagogicznych, 
społecznych, prawnych, ekonomicznych, 
ścisłych, przyrodniczych, rolniczych 
oraz sztuk plastycznych i muzycznych.
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DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ 
W UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZYM 
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE?

 ▪ Stawiamy na wdrażanie nowych metod 
badawczych, aktywne współdziałanie 
z gospodarką oraz dynamiczną 
współpracę międzynarodową.

 ▪ Naszym celem jest wykształcenie 
absolwentów, którzy, opuszczając mury 
Uniwersytetu, będą fachowo i odważnie 
budowali swoją zawodową przyszłość.

 ▪ Wspieramy studentów w realizacji ich 
zawodowych dążeń, poprzez zastosowanie 
nowoczesnych metod kształcenia oraz 
praktycznego wykorzystania wiedzy.

 ▪ Tworzymy silny ośrodek rozpoznawalny 
w kraju i poza granicami dający studentom 
możliwości spełnienia naukowych ambicji, 
rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

105 
DOKTORANTÓW

PONAD 200 
OBCOKRAJOWCÓW

STUDENCI I DYDAKTYKA

OKOŁO 70 000 
ABSOLWENTÓW        

BLISKO 5 400 
STUDENTÓW

500 MIEJSC 
W AKADEMIKU

OKOŁO 650 
SŁUCHACZY 

UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU



NASZYM 
STUDENTOM  
PROPONUJEMY:
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 ▪ atrakcyjne kierunki, 
interesujące specjalności,

 ▪ bezpłatną naukę dodatkowych języków 
obcych, w tym języków rzadkich, 
poszukiwanych na rynku pracy,

 ▪ możliwość odbycia stażu i praktyk 
w renomowanych firmach,

 ▪ udział w programach wymiany 
międzynarodowej,

 ▪ nowoczesną naukę i wysoką 
jakość kształcenia ‑ możliwość 
studiowania w języku angielskim,

 ▪ specjalistyczne laboratoria,

 ▪ zajęcia prowadzone przez profesjonalną 
kadrę naukowo‑dydaktyczną,

 ▪ nowoczesne metody kształcenia 
wzorowane na najlepszych uczelniach 
europejskich, takie jak tutoring akademcki,

 ▪ formy kształcenia online dzięki 
metodom e‑learningowym, 

 ▪ profil kształcenia dostosowany 
do rynku pracy,

 ▪ szeroką współpracę krajową i zagraniczną,

 ▪ dobre zaplecze socjalne,

 ▪ możliwość aktywnego uczestnictwa 
w życiu studenckim,

 ▪ perspektywę dalszego rozwoju 
na studiach podyplomowych.



NASZE SUKCESY
ATUTY:
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Uniwersytet posiada wysoko 
wykwalifikowaną kadrę 
naukowo‑dydaktyczną,

posiada bibliotekę, wydawnictwo,  ośrodek 
sportowy, nowoczesną infrastrukturę, 
akademik, planetarium, laboratoria.

wdraża i upowszechnia nowoczesne 
metody kształcenia, takie jak tutoring, 
kształcenie online, studia dualne,

współpracuje z uczelniami polskimi 
oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi na całym świecie,

jest jedną z najważniejszych 
Uczelni w regionie,

dorobek naukowy pracowników 
owocuje nowoczesnymi 
rozwiązaniami i innowacjami, nowymi 
technologiami oraz patentami, 



Uczelnia zajmuje wysokie miejsce 
w konkursach związanych 
z ubieganiem się o fundusze na  
realizacje projektów finansowanych 
ze środków europejskich,

Pracownicy, doktoranci i studenci 
Uniwersytetu zdobywają 
nagrody, wyróżnienia i stypendia 
ogólnokrajowe i międzynarodowe,

OSIĄGNIĘCIA:
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pracownicy Uczelni z powodzeniem 
uczestniczą w konkursach ogłaszanych 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju i uzyskują 
pokaźne fundusze na realizację projektów,

patenty i wynalazki pracowników 
Uniwersytetu zyskują uznanie w oczach 
organizatorów międzynarodowych 
wystaw i konkursów,

prace malarskie i prezentacje muzyczne 
pracowników i studentów Wydziału 
Sztuki są doceniane zaszczytnymi 
wyróżnieniami i nagrodami podczas 
wystaw oraz konkursów organizowanych 
w Polsce oraz na świecie,

Uczelnia osiąga wysokie wskaźniki 
cytowań artykułów naukowych 
rejestrowanych w uznanych bazach, 
jak: Web of Knowledge i Scopus.





SPR AWDŹ 
NA JAKIE 
STUDIA 
możesz się 
zarejestrować
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KIERUNEK 
specjalność	 Studia	stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

ADMINISTRACJA  I° II° 
	administracja	ochrony	i	kontroli	prawnej	 	 II° 
	administracja	samorządowa	 	 II° 

 ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA I°  
	coaching	i	procesy	doradcze	 I°  
	diagnozy	i	konsulting	społeczny	 I°  

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I° II° 
	bezpieczeństwo	międzynarodowe	 I°  
	bezpieczeństwo	militarne	  II° 
	bezpieczeństwo	państwa	 I°  
geopolityka	i	konflikty	w	stosunkach	międzynarodowych	 	 II°
obrona	i	ochrona	interesów	państwa	 	 II°
polityka	integracji	i	bezpieczeństwa I° 

 BIOTECHNOLOGIA I° II° 
	agrobiotechnologia	 I°  
	biotechnologia	żywności		 	 II° 
	biotechnologia	przemysłowa	 	 II° 
	browarnictwo	i	napoje	fermentowane	 I°  

CHEMIA I° II° 
	chemia	leków	 I° II° 
	chemia	w	kryminalistyce	 I°  

 ▲ drug	chemistry	(specjalność	w	języku	angielskim)		 I°▲  
	nauczycielska	–	nauczanie	chemii I° II°

 ▲ CHEMISTRY (kierunek	prowadzony	w	języku	angielskim) I°▲ II°▲
 ▲ COMPUTER SCIENCE (kierunek	prowadzony	w	języku	angielskim)  II°▲

 DIETETYKA I°  



www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 ▲ studia w języku angielskim I° – studia pierwszego stopnia, 3 letnie
 ■ studia inżynierskie II°  – studia drugiego stopnia, 2 letnie
 ● nowości edukacyjne JM  – studia jednolite magisterskie, 5 letnie
   * po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki 
 ** po uzyskaniu zgody: Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia 

KIERUNEK 
specjalność Studia stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

 DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW I° II° 
 dziennikarstwo internetowe I°
dziennikarstwo radiowe i prasowe  II°
edytorsko‑redaktorska I° II°
media regionalne I°
 rzecznik prasowy i specjalista PR  II° 

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I° II° 

 nauczycielska I° II° 
 EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I° II° 

 nauczycielska I° II°   
 ●  EKONOMIA I°  II°●* 

 ekonomia sektora publicznego I°  
 przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej I°

 ▲ ECONOMY (kierunek prowadzony w języku angielskim) I°▲
▲●	ENGLISH FOR BUSINESS AND INTERCULTURAL 

COMMUNICATION * (kierunek prowadzony w języku angielskim)   II°●▲
 ● FARMACJA **   JM●

 FILOLOGIA POLSKA I° II° 
 dziennikarska  II° 
edytorsko‑redaktorska I° II°
 film i realizacja obrazu filmowego I°  
 nauczycielska I° II° 
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KIERUNEK 
specjalność	 Studia	stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

  FILOLOGIA ANGIELSKA I° II°   
 specjalizacje:

 –językoznawstwo teoretyczne i stosowane,  II°

 –literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa,  II°

 –nauczycielska (nauczanie języka angielskiego), I° II°

 –tłumaczenia i języki specjalistyczne, I° II°

 –tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/
niemieckim/francuskim/rosyjskim. I° II° 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA I° II° 
 specjalizacje:

 –język niemiecki zawodowy z językiem angielskim/
hiszpańskim (dla studentów filologii germańskiej, którzy 
rozpoczęli kształcenie od podstaw), I°  

 – językoznawstwo teoretyczne i stosowane,  II°

 –literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa,  II°

 –nauczycielska, I° II°

 –tłumaczenia i języki specjalistyczne. I° II° 

 FILOZOFIA I° II°  
	nauczycielska	 I° II°  
 teoretyczna I° II°  
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 ▲ studia w języku angielskim I° – studia pierwszego stopnia, 3 letnie
 ■ studia inżynierskie II°  – studia drugiego stopnia, 2 letnie
 ● nowości edukacyjne JM  – studia jednolite magisterskie, 5 letnie
   * po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki 
 ** po uzyskaniu zgody: Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia 

KIERUNEK 
specjalność Studia stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

 ▲ FIZYKA I°▲ II°▲ 
 akustyka i realizacja dźwięku I°  
 akustyka i układy audio  II° 

 ▲ Nanotechnology (specjalność w jęz. angielskim) I°▲  
 ▲ Nanophysics and Nanomaterials (specjalność w jęz. angielskim) II°▲ 

 nanofizyka i nanomateriały  II° 
 nanotechnologia I°
nauczycielska ‑ nauczanie fizyki I° II°  

 FIZJOTERAPIA    JM
 FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO I°  

 specjalizacje w zakresie: fotografia użytkowa/autorska, 
komunikat wizualny I°   

 GRAFIKA I° II° 
 grafika artystyczna i projektowa I° II° 
 grafika użytkowa I° II° 

 HISTORIA I° II° 
 archiwistyczna I° II°
kulturoznawcza I° II° 
 nauczycielska I° II° 

 IBEROZNAWSTWO I° II° 
 kulturoznawcza  I° II° 
 turystyczna I° II° 
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KIERUNEK 
specjalność	 Studia	stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

▲■	INFORMATYKA – studia inżynierskie I stopnia, 3,5 letnie 
i II stopnia (mgr inż.), 1,5 roczne I°■▲ II°■ 
 ■ grafika	komputerowa	 I°■  
 ■ inżynieria	oprogramowania	 I°■  
 ■ programowanie	 	 II°■ 

■▲	 Software	Engineering	(specjalność	w	jęz.	angielskim)	 I°▲■  
 ■ tworzenie	gier	komputerowych	 	 II°■ 

▲■	INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY 
– dualne studia inżynierskie 3,5 letnie I°■▲  
 ■ nanotechnologia		 I°■  
 ■ virtual	prototyping I°■  

■▲	 Virtual	Prototyping		(specjalność	w	jęz.	angielskim)	 I°▲■  
 ■ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia inżynierskie I stopnia, 

3,5 letnie i II stopnia (mgr inż.), 1,5 roczne I°■ II°■  
 ■ bezpieczeństwo	techniczne	  II°■ 
 ■ biometria	i	informatyka	śledcza	 I°■
 ■ wywiad	gospodarczy	i	bezpieczeństwo	informacji	 	 II°■
 ■ zarządzanie	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy	 I°■   

■●	INŻYNIERIA MEDYCZNA 
- studia magisterskie 1,5 roczne (mgr inż.) *  II°●■ 

■●	 biomechanika	 	 II°●■ 
■●	 sztuczna	inteligencja	w	diagnostyce	medycznej	 	 II°●■ 

 ■ INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW - studia inżynierskie 3,5 letnie I°■  
 ■ akustyka	i	realizacja	dźwięku	 I°■  
 ■ grafika	komputerowa	 I°■  
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 ▲ studia w języku angielskim I° – studia pierwszego stopnia, 3 letnie
 ■ studia inżynierskie II°  – studia drugiego stopnia, 2 letnie
 ● nowości edukacyjne JM  – studia jednolite magisterskie, 5 letnie
   * po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki 
 ** po uzyskaniu zgody: Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia 

KIERUNEK 
specjalność Studia stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

 JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM.
KSZTAŁCENIE OD PODSTAW I°  

 kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskim I°  
 KOSMETOLOGIA  I° II° 
 KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  I°  

 biometria i informatyka śledcza  I°  
 chemia  w kryminalistyce  I°  

 ● LEKARSKI **   JM
MALARSTWO I° II° 

 specjalizacje w zakresie: malarstwo, malarstwo w architekturze, 
multimedia I° II° 

 MATEMATYKA I°  
 analiza danych I°  
 matematyczne metody informatyki I°  

 ● MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I° II°● * 
 ● animacja artystyczna I° II°● 
 ● muzyka estradowa (specjalizacja: wokalistyka estradowa, gitara 

basowa, gitara elektryczna, perkusja estradowa) I° II°● 
 ▲ MUSIC IN PUBLIC SPACE (kierunek prowadzony w języku angielskim) I°▲ 
 ▲ PAINTING (kierunek prowadzony w języku angielskim) I°▲ II°▲
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KIERUNEK 
specjalność	 Studia	stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

PEDAGOGIKA I° II° 
doradztwo	zawodowe	i	personalne	 I° 
	pedagogika	opiekuńcza	z	resocjalizacją	 I° II°
projektowanie	uniwersalne	w	usługach	i	edukacji	  II°
terapia	pedagogiczna	 I°  
	terapia	pedagogiczna	z	elementami	tutoringu	 	 II° 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA   JM
 PEDAGOGIKA SPECJALNA   JM
 ▲ PHILOSOPHY (kierunek	prowadzony	w	języku	angielskim) I°▲
 ▲ PHYSIS (kierunek	prowadzony	w	języku	angielskim) I°▲ II°▲

PIELĘGNIARSTWO I° II° 
 POLITOLOGIA I° II° 

	europejska	 I°  
	geopolityka	i	konflikty	w	stosunkach	międzynarodowych	 	 II° 
	polityka	bezpieczeństwa	narodowego	i	międzynarodowego	 	 II°
polityka	integracji	i	bezpieczeństwa	 I° 
	polityka	i	wielokulturowość	 	 II° 
	społeczno‑polityczna	 I°  

 ▲ POLITICAL SCIENCE (kierunek	prowadzony	w	języku	angielskim) I°▲ II°▲
 PORADNICTWO ROZWOJOWE I  POMOC PSYCHOLOGICZNA  II°

praca	z	klientem	instytucji	edukacyjnych	 	 II° 
 PRACA SOCJALNA I°  

	poradnictwo	i	wsparcie	osób	starszych	z	niepełnosprawnością	
i	przewlekle	chorych	 I°  
	praca	z	klientem	z	niepełnosprawnością	 I°
praca	z	rodziną	 I°  

 PRAWO   JM
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 ▲ studia w języku angielskim I° – studia pierwszego stopnia, 3 letnie
 ■ studia inżynierskie II°  – studia drugiego stopnia, 2 letnie
 ● nowości edukacyjne JM  – studia jednolite magisterskie, 5 letnie
   * po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki 
 ** po uzyskaniu zgody: Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia 

KIERUNEK 
specjalność Studia stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

 ■ PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI 
- studia inżynierskie I stopnia, 3,5 letnie I°■  
 ■ agrobiznes I°■  
 ■ logistyka w łańsuchu żywnościowym I°■  
 ■ przetwórstwo żywności I°■  

 PSYCHOLOGIA    JM
psychologia kliniczna i zdrowia    JM
psychologia rodziny i wychowania    JM

 PSYCHOPROFILAKTYKA I°  
coaching i mentoring  I°

 RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI I°  
 TURYSTYKA I REKREACJA  I° II°  

 gospodarka turystyczna  II° 
mediacje i komunikacja społeczna I°
 obsługa ruchu turystycznego I°  
 turystyka aktywna i specjalistyczna  I°  
zagrożenia i wyzwania w pracy  II°
zarządzanie eventami  II° 



U
niw

ersytet H
um

anistyczno-P
rzyrodniczy im

. Jana D
ługosza w

 C
zęstochow

ie
18

KIERUNEK 
specjalność	 Studia	stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM

www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 ▲ studia	w	języku	angielskim I°	 –	studia	pierwszego	stopnia,	3	letnie
 ■ studia	inżynierskie II°		–	studia	drugiego	stopnia,	2	letnie
 ● nowości	edukacyjne JM		–	studia	jednolite	magisterskie,	5	letnie
			 *	 po	uzyskaniu	zgody	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki 
	 **	 po	uzyskaniu	zgody:	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki	oraz	Ministerstwa	Zdrowia 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE I° II°  
	nauczycielska: I° II°
specjalizacje: 

 –instruktor survivalu i kajakarstwa  II°

 – sprawność specjalna w służbach mundurowych I° 

 – trener personalny  II° 

 – w wielu dyscyplinach sportu I° II° 

 ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA  II°    
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KIERUNEK 
specjalność	 Studia	stacjonarne

 –specjalizacja I° II° JM
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 ▲ studia	w	języku	angielskim I°	 –	studia	pierwszego	stopnia,	3	letnie
 ■ studia	inżynierskie II°		–	studia	drugiego	stopnia,	2	letnie
 ● nowości	edukacyjne JM		–	studia	jednolite	magisterskie,	5	letnie
			 *	 po	uzyskaniu	zgody	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki 
	 **	 po	uzyskaniu	zgody:	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki	oraz	Ministerstwa	Zdrowia 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE I° II°  
	nauczycielska: I° II°
specjalizacje: 

 –instruktor survivalu i kajakarstwa  II°

 – sprawność specjalna w służbach mundurowych I° 

 – trener personalny  II° 

 – w wielu dyscyplinach sportu I° II° 

 ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA  II°    



ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE 
www.rekrutacja.ujd.edu.pl 
Wypełnij elektroniczny formularz 
i zamieść fotografie w formacie  
JPG w systemie IRK (Internetowa 
Rejestracja Kandydatów).

WNIEŚ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ 
na wygenerowane w IRK 
indywidualne konto bankowe  
kandydata w terminie określonym 
w harmonogramie rekrutacji.

KOMISJA REKRUTACYJNA 
PRZEPROWADZA POSTĘPOWANIE 
KWALIFIKACYJNE 
(egzaminy, konkursy, rozmowy 
kwalifikacyjne) i ogłasza 
wyniki rekrutacji.

SPRAWDŹ WYNIKI REKRUTACJI 
W INTERNETOWYM SYSTEMIE IRK. 
Kandydat otrzymuje informację 
o wyniku rekrutacji na swoim koncie 
w systemie elektronicznym IRK.

DOSTARCZ 
DOKUMENTY NA UCZELNIĘ 
Skompletuj wymagane dokumenty 
i złoż je w siedzibie Wydziałowej 
Komisji Rekrutacynej w terminie 
zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

REKRUTACJA 
KROK PO KROKU
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KANDYDACI NA STUDIA I I II STOPNIA 
ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE SKŁADAJĄ

 ▪ wydrukowany i podpisany 
formularz (ankietę osobową)

 ▪ kopię świadectwa dojrzałości 
(oryginał do wglądu)

 ▪ dowód wpłaty z tytułu ubiegania 
się o przyjęcie na studia

 ▪ aktualną fotografię kandydata, zgodne 
z wymaganiami obowiązującymi 
przy wydawaniu dowodów osobistych 
oraz jedną w formie elektronicznej (jpg)

 ▪ kandydaci na studia drugiego stopnia składają 
kopię dyplomu studiów wyższych wraz 
z kopią suplementu (oryginał do wglądu).

W przypadku niewypełnienia limitu 
przyjęć (niedostarczenia dokumentów 
przez kandydatów umieszczonych na liście 
wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie 
limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym 
ciągu jedynie na podstawie liczby punktów 
uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na 
liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco 
sprawdzać w systemie IRK, czy został wstępnie 
zakwalifikowany do przyjęcia na studia, 
używając swojego identyfikatora i hasła.



Wzorem najlepszych uczelni europejskich 
studenci Uniwersytetu mogą wybrać 
zajęcia z certyfikowanymi tutorami, 
prowadzącymi zajęcia z zakresu tutoringu 
akademickiego i rozwojowego. System, 
wykorzystujący metody współpracy 
studenta z tutorem‑mistrzem‑towarzyszem, 
daje możliwość wydobycia mocnych 
stron studenta, pozwala na wzmocnienie 
w podopiecznym poczucia sprawczości 
i umiejętności krytycznego myślenia.
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S T U D I U J  I N A C Z E J ! 
NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO KSZTAŁCENIA

Studenci i doktoranci każdego z prowadzonych 
kierunków mogą wybrać bezpłatne kursy 
rzadziej używanych w Polsce języków obcych, 
takich jak: hiszpański, portugalski, włoski, 
czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński (od poziomu 
podstawowego). Mogą także kształcić się 
w zakresie rozszerzonym na zaawansowanych 
kursach języka angielskiego i niemieckiego. 
Ponadto oferujemy dla chętnych kursy 
języka migowego. Kompetencje językowe 
w zakresie rzadziej stosowanych języków 
obcych są poszukiwane na rynku pracy.

ZAPROJEKTUJ 
SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ

TUTORING
WIELOKIERUNKOWE KSZTAŁCENIE 
JĘZYKOWE DLA CHĘTNYCH
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Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu 
są przygotowani do prowadzenia zajęć 
metodami kształcenia na odległość 
oraz formami e‑learningowymi. 
Ten nowoczesny sposób przekazywania 
wiedzy pozwala na przeprowadzenie kursu, 
szkolenia czy nawet studiów, bez osobistej 
obecności studentów i prowadzącego 
w sali wykładowej, albowiem zajęcia 
odbywają się za pośrednictwem Internetu.

KSZTAŁCENIE ON-LINE
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ZWIĘKSZ SWOJE KWALIFIK ACJE NA  RYNKU PRACY!

Centrum współpracuje z ośrodkami 
naukowymi oraz z innymi organizacjami 
i instytucjami edukacyjnymi, społecznymi, 
gospodarczymi, kulturalnymi z kraju 
i z zagranicy, realizującymi pokrewne 
cele, a także promuje działania związane 
z kształceniem ustawicznym.

Więcej informacji na stronie: 
www.ucku.ujd.edu.pl

Z myślą o osobach, które planują zmianę 
zatrudnienia lub chcą się kształcić 
po zakończeniu studiów, Uniwersyteckie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Uniwersytetu Humanistyczno-
‑Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie proponuje liczne:

 ▪ kursy językowe,

 ▪ studia podyplomowe,

 ▪ kursy dokształcające i doskonalące,

 ▪ szkolenia, 

 ▪ wykłady, seminaria, szkolenia 
i konferencje w zakresie 
nierealizowanym przez inne jednostki.

UNIWERSYTECKIE 
CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO

UNIWERSYTET MATURZYSTY

CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

MISTRZOWIE DYDAKTYKI

UNIWERSYTET DZIECI I MŁODZIEŻY

CENTRUM EGZAMINACYJNE
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 ▪ na naszym Uniwersytecie realizowane 
są projekty, które dają możliwość 
studiowania za granicą

 ▪ blisko 200 umów o współpracy 
z zagranicznymi jednostkami, w tym 
ponad 50 w ramach programu Erasmus+

 ▪ ponad 30 państw, z których 
pochodzą instytucje partnerskie

 ▪ około 450 cudzoziemców rocznie gościmy 
w UJD, w tym połowę stanowią studenci

 ▪ około 120 osób, pracowników 
lub studentów, wyjeżdża rocznie 
w ramach programu Erasmus+

 ▪ udział w programach dotyczących 
wymiany międzynarodowej: Erasmus+, 
KA103 oraz KA107, PROM, CEEPUS

STUDIUJ I PRAKTYKUJ ZA GRANICĄ

S T U D I U J  I N A C Z E J ! 
NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO KSZTAŁCENIA



 ▪ usuwanie barier w dostępie do zasobów 
informacyjnych i zajęć dydaktycznych,

 ▪ projektowanie i tworzenie systemu wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami w Uczelni,

 ▪ kształtowanie przychylnych postaw 
wobec osób z niepełnosprawnościami,

 ▪ organizowanie i prowadzenie szkoleń, jak 
również doradztwo edukacyjne i techniczne 
dla osób z niepełnosprawnościami,

 ▪ podejmowanie starań o uzupełnianie 
uniwersyteckich zasobów w sprzęt i nowe 
technologie wspomagające studiowanie,

 ▪ podejmowanie niezbędnych 
interwencji dotyczących osób 
z niepełnosprawnościami, 

 ▪ integracja i promocja środowiska studentów 
i doktorantów z niepełnosprawnościami.

INFORMACJE DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Uniwersytet realizuje europejski 
model interaktywnego traktowania 
niepełnosprawności, zgodnie z którym 
osoba, niezależnie od dysfunkcji zdrowotnych 
może kształcić się na  poziomie wyższym. 
Warunkiem jest zindywidualizowane 
podejście, polegające na identyfikacji 
trudności, jakie powoduje dana dysfunkcja 
oraz ustalenie sposobów ich niwelowania, 
w konsekwencji wprowadzane są 
niezbędne rozwiązania organizacyjne oraz 
dostosowania technologiczne. Jednostką, 
pełniącą rolę centrum wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami w UJD jest Biuro 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami, do 
którego kompetencji należy w szczególności:

 ▪ ułatwienie dostępu studentom 
i doktorantom z niepełnosprawnościami 
do uzyskania wyższego wykształcenia,

 ▪ dostosowywanie wymogów formalnych 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
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Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
www.bon.ujd.edu.pl 
e‑mail: bon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784 304
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Podstawową formą pomocy materialnej 
dla studentów są stypendia. Otrzymanie 
stypendium uzależnione jest od wyników 
w nauce lub od sytuacji finansowej 
w rodzinie studenta. Wysokość stypendium 
i próg dochodowy, od którego zależy 
wysokość pomocy materialnej, określane 
są co roku w zarządzeniu rektora.

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, 
posiadający właściwe orzeczenie, mogą 
ponadto skorzystać ze stypendium, bez 
względu na wysokość dochodu w rodzinie.

W szczególnie trudnej sytuacji losowej 
i materialnej każdy student naszej Uczelni 
może starać się o zapomogę, czyli 
jednorazowe świadczenie pieniężne.

Motywacją do nauki są stypendia 
rektora i stypendia ministra 
za wybitne osiągnięcia w nauce.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń 
pomocy materialnej znajdziesz na stronie:

www.dss.ujd.edu.pl

STYPENDIA 
I  POMOC  MATERIALNA
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Budynek Uczelni przy ul. Waszyngtona 4/8

Budynek Uczelni przy al. Armii Krajowej 13/15

Budynek przy ul. Zbierskiego 2/4

Budynek Uczelni przy ul. Dąbrowskiego 14

Dom Studenta Skrzat przy ul. Dąbrowskiego 76/78

Budynek przy ul. Zbierskiego 6



Rektorat, Budynek Główny UJD | Wydział Nauk 
Społecznych | Wydział Nauk o Zdrowiu | Wydział 
Sztuki | ul. Waszyngtona 4/8

Wydział Humanistyczny | Biblioteka Główna | 
al. Armii Krajowej 36a

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych 
i Technicznych |  Wydział Nauk o Zdrowiu | 
Planetarium | al. Armii Krajowej 13/15

Wydział Prawa i Ekonomii | Wydział Humanistyczny | 
Wydział Sztuki | ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Sztuki |ul. Dąbrowskiego 14

Wydział Nauk o Zdrowiu | Akademickie Centrum 
Sportowe | ul. Zbierskiego 6

Dom Studenta „Skrzat” | ul. Dąbrowskiego 76/78

BUDYNKI 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie
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ZANOTUJ TO, CO WAŻNE! 



ZANOTUJ TO, CO WAŻNE! 



Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza 
w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8 
42‑200 Częstochowa 
tel. 34 37 84 100 
biuropromocji@ujd.edu.pl 
www.ujd.edu.pl

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie może ulegać zmianom. 
Najbardziej aktualna wersja jest dostępna na stronie www.ujd.edu.pl


