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NAUKA, WSPÓŁPRACA, ROZWÓJ – NOWOCZESNA UCZELNIA!

Pierwsza dekada XXI wieku i związane z nią prze-
miany doprowadziły do wielu zmian w działalności 
polskich uczelni. Proces ten wpłynął również na kie-
runki rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, któ-
ry jako spadkobierca (następca po niedawnej zmianie 
nazwy) korzysta z dorobku i sukcesów Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. Nieustanny rozwój 
gospodarczy i społeczny daje polskim uczelniom jed-
noznaczny bodziec do zintensyfikowania badań na-
ukowych i innych form działalności. W gronie silnie 
rozwijających się uczelni nie zabrakło Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie, który korzystając z szansy, jaką 
jest funkcjonowanie Polski w nowoczesnym świecie, 
oraz mając możliwość czerpania z różnorodnych źró-
deł finansowania, unowocześnia się, podnosi poziom 
badań naukowych, dba o jak najwyższą jakość dy-
daktyki, buduje i pogłębia powiązania z przemysłem 
i biznesem, włącza się w transfer technologii i wie-
dzy. Na efektach tego procesu zyskuje społeczeń-
stwo, instytucje, organizacje, miasto i region. 

Celem publikacji, którą Szanowni Państwo oglądacie, 
jest pokazanie i spopularyzowanie osiągnięć i sukce-
sów, które w ostatnich latach są dziełem pracowni-
ków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Zachęcamy nie 
tylko do lektury, ale również korzystania z naszych 
zdobyczy i bliższej współpracy z nami. Wiem, że 
najlepszym sposobem na sukces jest inwestowanie 
w człowieka – stwarzanie mu możliwości rozwoju 
i poczucia przynależności do dynamicznie rozwijają-
cego się otoczenia.
Proszę zatem o ciepłe przyjęcie publikacji i liczę na 
realizację kolejnych ważnych projektów, które przy-
czynią się do dalszego rozwoju Uczelni, wpłyną na 
gospodarkę miasta, regionu i kraju, ubogacą kulturę 
i znajdą społeczny odzew, dając nam wszystkim po-
wód do dumy. 

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie
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 → DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA 
I ARTYSTYCZNA AKADEMII IM. JANA DŁU-
GOSZA W CZĘSTOCHOWIE OBEJMUJE 
WSZYSTKIE OBSZARY NAUKI I SZTUKI.

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym problema-
tyka badawcza, którą prowadzą akademicy, dotyczy 
m.in.: teorii i historii literatury, komparatystyki lite-
rackiej, językoznawstwa diachronicznego i historycz-
nego, kognitywistyki, historii powszechnej, historii 
Polski, historii kultury, literatury współczesnej nie-
mieckiego obszaru językowego, rozwoju kompeten-
cji komunikacyjnej w procesie nauczania języków ob-
cych, wybranych problemów polityki społecznej w III 
RP, instytucji europejskich, rozwoju euroregionów. 
Dzięki połączeniu z Wydziałem Nauk Społecznych 
(2016 r.), jednostka znacznie powiększyła ofertę 
kształcenia oraz zakres prowadzonych dotychczas 
badań m.in. o: administrację, psychologię, rachunko-
wość, socjologię, a nawet zarządzanie. Pracownicy 
Wydziału prowadzą ożywioną współpracę nauko-
wo-badawczą z czołowymi ośrodkami akademickimi 
w Polsce i w Europie. Długa lista kontaktów umożli-
wia realizację projektów z uczelniami z Czech, Fran-
cji, Litwy, Niemiec, Rosji czy Ukrainy. Stale rosnący 
prestiż Wydziału powoduje, że po absolwentów jed-
nostki zgłaszają się przedstawiciele znaczących firm 
z całej Polski.

Wydział ma prawa do nadawania stopni doktora 
oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 
historia. Dzięki temu korzysta z prawa przyznawania 

tytułu doktora honoris causa. Wyróżnienie przyjęli 
wybitni naukowcy, cenieni w Polsce i na świecie.

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym pro-
wadzone są badania naukowe w obszarze nauk 
ścisłych, technicznych, przyrodniczych, nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fi-
zycznej. Duży nacisk położony jest na opracowanie 
nowych materiałów i technologii ich wytwarzania 
oraz wdrożeń. Badania naukowe prowadzone są we 
współpracy z wieloma ośrodkami naukowo-badaw-
czymi w kraju i za granicą. Do partnerów naukowych 
Wydziału należą między innymi: Instytut Technolo-
giczny w Karlsruhe (Niemcy), Vanderbilt University 
w Nashville (USA), Uniwersytet Lwowski im. I. Franki, 
(Ukraina), Uniwersytet w Perugii (Włochy), Instytut 
Polimerów Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, 
Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk w So-
fii, Uniwersytet du Maine w Le Mans (Francja), Cen-
trum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 
PAN w Łodzi, Politechnika Krakowska, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Krakowie, Politechnika Częstochow-
ska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, 
Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział 
w Poznaniu. Realizując zadania związane z adaptacją 
zaawansowanych technologicznie rozwiązań inży-
nierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiało-
wej oraz informatyki i elektroniki w zastosowaniach 
aplikacyjnych, Wydział współpracuje z przedsiębior-
cami, takimi jak: Polski Lek S.A., Maspex oraz Cemex. 
W wyniku realizowanych badań naukowych, Wydział 
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został przyjęty do Centrum Polintegra (Ponadregio-
nalne Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio) – Po-
limery – Materiały – Technologie dla Gospodarki). 
Jest także regularnym członkiem Europejskiej Poli-
sacharydowej Sieci Doskonałości (EPNOE), w skład 
której wchodzi 28 partnerów akademickich i 12 in-
stytutów badawczych z wielu krajów europejskich 
oraz Naukowej Sieci Tematycznej LUMDET (Lumine-
scencyjna Detekcja Promieniowania Jonizującego). 
Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa WMP 
należy do Krajowej Sieci Partnerów Punktu Central-
nego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA). Skutkuje to wspólnymi przed-
sięwzięciami o charakterze promocyjno-edukacyj-
nym oraz rozszerza możliwości realizacji projektów 
badawczych w zakresie zarządzana BHP. Prowadzo-
ne przez pracowników Wydziału prace badawcze za-
owocowały docenieniem ich przez gremia naukowe. 
W 2016 roku prof. dr hab. Józef Drabowicz otrzymał 
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
całokształt dorobku.

Na Wydziale Pedagogicznym prowadzone są przede 
wszystkim badania z zakresu nauk społecznych 
w dyscyplinie pedagogika. 

Pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Jagieły, prof. 
AJD, działa Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy 
Transakcyjnej, tworzący narzędzia diagnostyczne po-
zwalające na analizowanie szeroko rozumianej pro-
blematyki edukacji w aspekcie analizy transakcyjnej. 
Zespół prowadzi badania w tym zakresie, a ich rezul-

taty mogą być wykorzystane w celu poprawy działań 
pedagogicznych. Jest to jedyny w Polsce zespół ba-
dawczy zajmujący się tą problematyką.

W zakresie teorii kształcenia i wychowania prowa-
dzone są projekty badawcze m.in. na następujących 
polach: metaforyczne ujmowanie idei pedagogicz-
nych, edukacja refleksyjna na różnych poziomach 
kształcenia, w tym w szkole wyższej, edukacji wielo-
kulturowej, walory wychowawcze dalekowschodnich 
kultur i religii. 

W ramach subdysypliny pedagogika specjalna re-
alizowane są badania z zakresu resocjalizacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz różnych trudności i form 
wsparcia dzieci z niepełnosprawnością oraz ich ro-
dzin. W ramach pedagogiki pracy podejmowane są 
badania odnoszące się do zapotrzebowania na do-
radztwo całożyciowe w różnych obszarach egzysten-
cji i na różnych jej etapach. 

Na podwalinach subdyscyplin pedagogika społeczna 
i pedagogika rodziny oraz pracy socjalnej prowadzo-
ne są pionierskie badania dotyczące kształtowania 
się nowego zawodu w systemie wsparcia rodziny – 
asystenta rodziny, a także jego roli, zadań, etapów 
metodycznego działania, z uwypukleniem pedago-
gicznych aspektów tej pracy. 

W zakresie pracy socjalnej opracowano schemat 
metody Case Management w pracy z osobami po-
trzebującymi pomocy, wsparcia oraz aktywizacji za-
wodowej.
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rodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju i innych instytucji. Łączna kwota 
pozyskanych środków finansowych na realizację 
w latach 2011−2017 projektów (zakończonych lub 
będących w trakcie realizacji) opiewa na ponad 9 
mln zł. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy zre-
alizował lub realizuje 29 projektów, Wydział Filolo-
giczno-Historyczny – 8, Wydział Sztuki – 4, a Wy-
dział Pedagogiczny – 3. Uzyskane środki Akademia 
im. Jana Długosza w Częstochowie przeznaczyła na 

zakup nowoczesnej aparatury naukowej, między-
narodową mobilność naukowców, upowszechnia-
nie w skali kraju i świata dorobku naukowego lub 
artystycznego pracowników i doktorantów Uczel-
ni. Efektem realizowanych projektów jest rozwój 
naukowy pracowników, w tym uzyskanie kolej-
nych stopni lub tytułów naukowych, nawiązanie 
współpracy naukowej lub artystycznej z wiodącymi 
ośrodkami w kraju i za granicą, a także zgłoszenia 
patentowe.
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Na Wydziale Sztuki prowadzona jest działalność arty-
styczna i badania naukowe w następujących obsza-
rach: sztuki (w dziedzinie sztuk plastycznych i sztuk 
muzycznych), nauk humanistycznych, nauk społecz-
nych. Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie tworzą dwa instytuty: Instytut Mu-
zyki i Instytut Sztuk Pięknych. Działalność obu jed-
nostek dotyczy obszarów związanych z rozwojem 
artystycznym, naukowym oraz dydaktycznym. Stały 
progres potwierdzony jest zarówno poprzez zmiany 
struktury, które można obserwować od lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku, jak i przez aktywność osób 
odpowiedzialnych za kreowanie kierunku rozwoju. 
Kadra naukowa Wydziału Sztuki obejmuje obecnie 
25 samodzielnych pracowników naukowych oraz 14 
posiadających stopień doktora. W obu Instytutach 
pracują także asystenci. Jednostki zatrudniają rów-
nież współpracowników, którzy, swoją wiedzą i do-
świadczeniem, wspierają proces twórczy i dydak-
tyczny. Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział 
Sztuki kształcić będzie studentów na 5 kierunkach: 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 
malarstwo, grafika, fotografia i kreacja przekazu wi-
zualnego.

Kadra naukowa to znakomici artyści, wpisujący się 
swoją postawą twórczą oraz dorobkiem naukowym 
w aktualną mapę życia kulturalnego i naukowego, 
nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie.

Instytut Muzyki zajmuje się badaniami naukowymi 
w zakresie: historii, teorii i socjologii muzyki. Jednost-
ka prowadzi działalność artystyczną w dyscyplinach: 

kompozycji, dyrygentury, instrumentalistki i woka-
listyki. Natomiast aktywność artystyczno-nauko-
wa Instytutu Sztuk Pięknych obejmuje dyscypliny 
z zakresu sztuk plastycznych, nauk humanistycznych 
i społecznych. Należą do nich: sztuki piękne, sztuki 
projektowe, nauki o sztuce i pedagogika. Te zakresy 
są bazą do dalszego budowania i rozwijania istotne-
go ośrodka artystyczno-naukowego, który, w opar-
ciu o tradycję, szuka nowoczesnych i innowacyjnych 
rozwiązań w kontekście zachodzących zmian.
 
Potwierdzeniem podejmowanych działań jest stała 
współpraca z różnymi ośrodkami naukowymi i kultu-
ralnymi w kraju i za granicą. Pracownicy, poszerzając 
i dzieląc się swoim doświadczeniem, zapraszani są 
do wielu uczelni zagranicznych jako profesorowie 
wizytujący, a Wydział Sztuki staje się centrum dzia-
łań badawczych i artystycznych, do którego przy-
jeżdżają profesorowie wizytujący m.in. z Niemiec, 
Ukrainy, Słowacji, Czech, Chorwacji, Rosji, Chin. 
Wymiana międzynarodowa i wieloaspektowe spoj-
rzenia na problemy artystyczne, naukowe i dydak-
tyczne, są priorytetami w dalszym rozwoju Wydziału 
Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W wymienionych wyższej obszarach, dziedzinach 
i dyscyplinach, od 2011 roku w Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie były i są realizowane 
(w liczbie kilkudziesięciu) projekty naukowe, badaw-
cze lub artystyczne, pod kierunkiem pracowników 
lub doktorantów Akademii, finansowane ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Na-
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 → PRACOWNICY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-
-PRZYRODNICZEGO PROWADZĄ ZAAWAN-
SOWANE BADANIA W ZAKRESIE CHEMII 
ORAZ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, KTÓRYCH 
EFEKTAMI SĄ NOWOCZESNE MATERIAŁY 
FUNKCJONALNE. 

W ramach dwóch grantów OPUS finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, realizowanych w latach 
2012–2015 pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Dra-
bowicza, przeprowadzone zostały badania o charakterze 
podstawowym, wiążące się z chemią materiałową i me-
todologią syntezy organicznej. Wyniki zrealizowanych 
badań stwarzają przesłanki do ich rozszerzenia na prace 
o charakterze aplikacyjnym. W przypadku pierwszego 
grantu wiąże się to z istotnym poszerzeniem wiedzy na 
temat funkcjonalizacji nanorurek węglowych (form gra-
fitu – alotropu węgla, wykorzystywanego w ołówkach) 
powstających w wyniku cylindrycznego zwinięcia jego 
płaszczyzn związkami fosforu i siarki, i wykorzystaniu 
nowych związków między innymi do konstruowania 
elektrod w bateriach. W przypadku drugiego grantu ta-
kie możliwości wynikają z faktu otrzymania nowej grupy 
użytecznych reagentów chemicznych, jakimi są chiralne 
ciecze jonowe, związki ciekłe. Ich użyteczne właściwości 
fizykochemiczne zapewnia obecność tzw. wiązania jono-
wego, które z reguły powoduje krystaliczność substancji. 

Projekt kierowany przez prof. dr. hab. Piotra Bałczew-
skiego również realizuje koncepcję badań podstawo-
wych z zakresu chemii materiałowej i syntezy organicz-
nej, polegających na znalezieniu aktywnych herbicydów 
z grupy czwartorzędowych soli amoniowych. W swej 

strukturze chemicznej zawierają one inną sekwencję he-
teroatomów (N, S, O, halogen) niż glifosat i stosowane 
dotąd herbicydy, na które rośliny nabyły częściową od-
porność, a jednocześnie nie byłyby P-modyfikowanymi 
aminokwasami. 

W zakresie inżynierii materiałowej realizowany jest 
projekt pod kierownictwem prof. dr. hab. Volodymyra 
Pavlyuka. Celem zespołu jest opracowanie superlek-
kich stopów nowej generacji oraz związków litowych 
do bezpiecznego magazynowania wodoru o wysokiej 
pojemności (> 8% wag.). Takie ogniwa mogą być wy-
korzystane w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. 
Z kolei projekt kierowany przez mgr. Damiana Kulawika, 
należący do wyżej wymienionego nurtu badań, dotyczy 
opracowania lekkich stopów litu Li-M-X (M=Mg, Al oraz 
Zn; X=B, C, Si) z mono- i wielościennymi nanorurkami 
węglowymi do magazynowania wodoru. Przechowy-
wanie wodoru w materiałach stałych jest bezpiecznym 
i skutecznym sposobem magazynowania energii. 

Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii 
realizował projekt dotyczący ochrony patentowej metod 
syntezy nowych związków organicznych i ich aktywno-
ści biologicznej, współfinansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka (POIG). Realizacja projektu zapewniła 
ochronę patentową dla wyników badań statutowych 
i własnych, realizowanych w Instytucie. Efektem projek-
tu było 12 krajowych i 7 zagranicznych zgłoszeń paten-
towych. Do 2019 roku jedno zgłoszenie krajowe i jedno 
zagraniczne zostanie przekształcone w patent. Realizacją 
projektu kierowali dr hab. Wojciech Ciesielski oraz dr Ro-
bert Biczak.

CHEMIA
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docierającego do powierzchni Ziemi promieniowa-
nia kosmicznego. Znajduje ono też zastosowanie 
w różnych dziedzinach życia, takich jak: medycyna 
(diagnostyka rentgenowska, tomografia, radiotera-
pia), konserwacja i sterylizacja żywności, defekto-
skopia i innych. Niewielkie dawki promieniowania 
jonizującego nie powodują szkodliwych skutków 
zdrowotnych, a nawet mogą działać stymulująco, 
co wykorzystują znane na świecie uzdrowiska ra-
donowe. Duże dawki mogą być jednak groźne dla 
zdrowia człowieka, do zagrożenia życia włącznie. 

Podstawowym narzędziem ochrony radiologicznej 
jest systematyczny pomiar dawek oraz monitoring 
radiologiczny. Najnowocześniejsze metody pomia-
rowe wykorzystują zjawisko luminescencji, czyli 
emisji słabego światła, które, za pomocą odpowied-
niej stymulacji termicznej lub optycznej, możemy 
wzbudzić w napromienionym detektorze. 

W ramach projektów badawczych z zakresu do-
zymetrii luminescencyjnej, które realizowane są 
w Zakładzie Luminescencji i Biofotoniki, w grupie 
kierowanej przez dr. hab. Arkadiusza Mandowskie-
go, prof. AJD, badano m.in. właściwości nowych 
rodzajów detektorów luminescencyjnych oraz mo-
dele teoretyczne mechanizmu depozycji energii 
i rekombinacji promienistej detektorów. Opraco-
wano nowe rodzaje czytników luminescencyjnych 
– czytnik laboratoryjny „Helios”, a także wielofunk-
cyjny zaawansowany modułowy czytnik „Jupiter”, 
który powstał w ramach, kierowanego przez naszą 
Uczelnię, konsorcjum czterech ośrodków akademic-
kich (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Aka-
demii Nauk). Urządzenia te mogą służyć także do 
określania wieku (datowania) obiektów archeolo-
gicznych i geologicznych metodami luminescencyj-
nymi. Inny obszar zastosowań to dozymetria retro-
spektywna i awaryjna, dająca możliwość określania 
dawki promieniowania jonizującego także w sytu-
acji, gdy brak specjalistycznych detektorów, a in-
formacji mogą dostarczyć powszechnie dostępne 
materiały i przedmioty powszechnego użytku, takie 
jak: cegły, porcelana, sól kuchenna czy elementy 
elektroniczne telefonów komórkowych. Trwają pra-
ce nad komercjalizacją czytników Helios i Jupiter. 
Istnieje szansa ich zastosowania w programie pol-
skiej energetyki jądrowej. 

Projekt kierowany przez mgr Magdalenę Biernacką, 
realizowany w ramach programu Preludium, podej-
muje próbę systematycznego badania właściwości 
luminescencji długożyciowej oraz skonstruowania 
modelu fenomenologicznego tego zjawiska dla 
halitu pozyskiwanego z polskich kopalń soli. Ze 
względu na niezwykle silny sygnał luminescencyjny, 
możliwe jest wykorzystanie tego materiału w dozy-
metrii retrospektywnej i środowiskowej. Inny moż-
liwy obszar zastosowań związany jest z planowaną 
budową elektrowni atomowych w Polsce. Wysa-
dy solne cechsztyńskiej formacji solonośnej Niżu 
Polskiego rozważane są jako potencjalne miejsca 
składowania odpadów promieniotwórczych. Dla-
tego też halit może być „naturalnym dozymetrem” 
dostarczającym ważnych informacji o zmianach ak-
tywności odpadów.

Nanotechnologia zajmuje się wykorzystaniem na-
nomateriałów we wszystkich dziedzinach życia. 
Badania prowadzone nad własnościami struktural-
nymi oraz elektronowymi nanokryształów BiVO4 
mogą przyczynić się do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych (produkcja wodoru w drodze 
hydrolizy wody), ochrony środowiska (uzdatnia-
nie wody oraz samodegradacja zanieczyszczeń). 
W odniesieniu do zjawiska fotokatalizy, BiVO4 za-
chowuje się dość niezwykle pod wpływem naświe-
tlania światłem widzialnym i w związku z tym był 
on interesującym materiałem do badań w ramach 
projektu „BiVO4 based nanomaterials for photoca-
talytic applications” realizowanego przez grupę dr 
hab. Małgorzaty Makowskiej-Janusik, prof. AJD, we 
współpracy z grupą prof. Kassiby z Uniwersytetu 
du Maine we Francji (Program POLONIUM). Celem 
projektu była synteza materiałów na bazie BiVO4 
do zastosowań fotokatalitycznych oraz testowanie 
ich własności elektronowych i optycznych w dro-
dze badań eksperymentalnych i obliczeń kwanto-
wo-chemicznych. 

Wpływ nanostruktur półprzewodnikowych i meta-
licznych na zdrowie organizmów żywych jest przed-
miotem badań prowadzonych przez grupę dr hab. 
Makowskiej-Janusik, prof. AJD we współpracy z dr 
Halamą z Politechniki w Koszycach (Słowacja), w ra-
mach projektu polsko-słowackiej współpracy bila-
teralnej zatytułowanego „Nanotechnology safety: 
life-time of nanoparticles and role of antioxidants 
on their redox properties”. Celem projektu jest 
wdrożenie metod ilościowych pozwalających prze-
widywać stabilność, czas życia, potencjał utleniają-

cy oraz zachowania korozyjne metali oraz materia-
łów półprzewodnikowych w formie nanostruktur.

Ponadto Instytut Fizyki prowadzi badania biosz-
kieł jako materiałów do implantów chirurgicznych 
ubytków kości, materiałów optycznie aktywnych 
do zastosowań w optoelektronice oraz emiterach 
promienienia. Prace realizowano w ramach projek-
tu POLONIUM, kierowanego przez prof. dr. hab. 
Olega Shpotyuka, we współpracy z Equipe Verres 
& Ceramiques Universite de Rennes 1 we Francji, 
oraz w ramach programu współpracy bilateralnej 
polsko-portugalskiej w zakresie projektu kierowa-
nego przez dr. Michała Piaseckiego, we współpracy 
z Institute of Physics University of Aveiro.

W zakresie fizyki teoretycznej prowadzone są ba-
dania modeli anomalnych przejść fazowych, złączy 
Josephsona oraz zjawiska kwantowego transportu 
elektronowego w układach skali nano. Badania te 
finansowane były z grantu Preludium Narodowego 
Centrum Nauki, którego kierownikiem był dr Do-
minik Szczęśniak. Część badań prowadzono we 
współpracy z Uniwersytetem du Maine w Le Mans 
(Francja). Na ich podstawie dr Dominik Szczęśniak 
realizował prace doktorską w systemie cotutelle. 
Badania te doczekały się kontynuacji w trakcie od-
bytego przez dr. Dominika Szczęśniaka dwuletnie-
go stażu w Katarskim Instytucie Naukowym Energii 
i Środowiska. 

Promieniowanie jonizujące jest stałym elementem 
środowiska naturalnego – tak za sprawą powszech-
nie występujących radioizotopów, jak i wskutek 
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 → WAŻNYM OBSZAREM ZAINTERESOWA-
NIA I AKTYWNOŚCI BADAWCZEJ PRA-
COWNIKÓW WYDZIAŁU MATEMATYCZ-
NO-PRZYRODNICZEGO SĄ POLIMERY, 
MATERIAŁY POLIMEROWE ORAZ ZWIĄZKI 
MAKROCYKLICZNE I ICH ZASTOSOWANIE 
DO OTRZYMYWANIA BIOMATERIAŁÓW, 
MATERIAŁÓW „INTELIGENTNYCH” W CHE-
MII ŚRODOWISKA.

Zespół kierowany przez dr. hab. Janusza Kapuśnia-
ka, prof. AJD, prowadzi badania nad modyfikacją 
i funkcjonalizacją skrobi – łatwo dostępnego, od-
nawialnego, taniego i biodegradowalnego polime-
ru naturalnego – w celu opracowania materiałów 
skrobiowych o istotnym potencjale aplikacyjnym. 
W ostatnich latach, w ramach I Programu Badań 
Stosowanych NCBiR, realizowany był projekt, któ-
rego celem było uzyskanie z produktów mącznych 
typu Q-Farin, produkowanych przez firmę Lubel-
la, materiałów biopolimerowych o właściwościach 
korzystnych z punktu widzenia zastosowań tech-
nicznych, m.in. produkcji naturalnych, biodegrado-
walnych, wielofunkcyjnych opakowań i tworzyw 
termoplastycznych oraz ekologicznych środków 
klejących dla przetwórstwa papierniczego.

W ramach projektu kierowanego przez dr. hab. Pio-
tra Dobrzyńskiego, prof. AJD, opracowano metodę 
formowania porowatych rusztowań bioresorbo-
walnych, przeznaczonych do zastosowań w inży-

nierii tkankowej, wykazujących własność pamięci 
kształtu. W badaniach in vitro wykazano możliwość 
wykorzystania opracowanych podłoży komórko-
wych w regeneracji dużych ubytków kostnych. 
Rusztowania w formie silnie skompresowanej moż-
na implantować w miejsce uszkodzenia technikami 
małoinwazyjnymi. W wyniku oddziaływania tem-
peratury ciała pacjenta, następuje silna ekspansja 
objętości rusztowania i jego dokładne dopasowanie 
do przestrzeni ubytku. Porowata struktura rusz-
towania umożliwia samoistne zasiedlanie implantu 
przez komórki tkanki kostnej, co powinno zapew-
niać właściwą regenerację uszkodzonej kości.

W zespole dr. hab. Cezarego Kozłowskiego, prof. 
AJD, prowadzone są badania nad zastosowaniem 
związków makrocyklicznych do separacji toksycz-
nych jonów metali za pomocą polimerowych mem-
bran inkluzyjnych. W projekcie kierowanym przez dr 
Jolantę Kozłowską wykorzystano w tym celu jonizo-
walne etery koronowe. W ramach realizacji projektu 
kierowanego przez mgr Annę Nowik-Zając wykaza-
no, że funkcjonalizowane kalikspirole o karboksylo-
wych grupach funkcyjnych, jako przenośniki jonów 
wykazują wysoką selektywność w stosunku do jo-
nów Ag(I), natomiast tia-analogi kalikspiroli w sto-
sunku do jonów Ag(I) i Cu(II). Zaproponowane w ra-
mach realizacji projektu NCN, kierowanego przez dr 
Iwonę Zawieruchę, wykorzystanie nowych materia-
łów zawierających immobilizowane związki makro-
cykliczne ze względu na ich wysoką skuteczność, 
selektywność, stabilność i niskie zapotrzebowanie 
na energię, może stanowić obiecujące rozwiązanie 
dla poprawy jakości środowiska.
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własność, należy stworzyć jego model oraz opisać go 
w odpowiednim języku formalnym. Celem projektu, 
kierowanego przez dr hab. Bożenę Woźną-Szcze-
śniak, prof. AJD, było opracowanie i implementacja 
nowych metod weryfikacji modelowej dla systemów 
czasu rzeczywistego i wieloagentowych. Własności 
rozpatrywanych systemów formułowane były w eg-
zystencjalnych fragmentach różnych logik wiedzo-
wo-temporalnych. Otrzymane wyniki mogą skutecz-
nie konkurować z tymi, uzyskanymi przez badaczy 
z wiodących uczelni zagranicznych. Mogą mieć też 
różnorodne zastosowania praktyczne. Przykładami 
takich systemów są: systemy sterowania ruchem ko-
lejowym, kontrolery hamulcowe, systemy planowania 
lotów. 

Celem badań realizowanych przez mgr Agnieszkę 
Zbrzezny w ramach projektu Preludium jest opra-
cowanie, bazujących na testerach SMT, algorytmów 

ograniczonej weryfikacji modelowej (OWM) dla sys-
temów czasu rzeczywistego i systemów wieloagen-
towych. Ponadto celem jest również porównanie, ba-
zujących na testerach SAT, istniejących algorytmów 
OWM dla różnego rodzaju struktur Kripkego oraz sys-
temów interpretowanych z – bazującymi na testerach 
SMT – nowymi technikami OWM dla tych samych 
modeli. Automatyczna weryfikacja systemów czasu 
rzeczywistego, wykonywana poprzez analizę ich mo-
deli, jest bardzo ważnym tematem badań. Motywację 
dla tych badań stanowi rosnące zapotrzebowanie na 
testowanie krytycznych systemów bezpieczeństwa, 
takich jak systemy zależne od czasu, których awaria 
może spowodować dramatyczne konsekwencje dla 
ludzi i sprzętu. Systemy te obejmują roboty chirur-
giczne, zautomatyzowane systemy kontroli reaktora 
jądrowego, sygnalizację kolejową, systemy hamowa-
nia, systemy kontroli ruchu lotniczego, systemy pla-
nowania lotu, zasięg rakiet nośnych, i wiele innych.
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Coraz bardziej znaczącym kierunkiem prac prowa-
dzonych przez pracowników Wydziału Matematycz-
no-Przyrodniczego są badania z zakresu naukowych 
podstaw żywienia, badania żywności i technologii 
żywności. Badania takie w ramach projektów reali-
zują m.in. dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD, oraz 
dr Renata Barczyńska-Felusiak. Dietozależne cho-
roby cywilizacyjne powodowane błędami żywienio-
wymi, a w szczególności nadmiernym spożyciem 
pokarmów o wysokiej wartości energetycznej i małą 
różnorodnością diety, kreują rzeczywiste potrzeby 
społeczne w zakresie żywności sprzyjającej zdrowiu, 
przeciwdziałającej chorobom, a także opóźniającej 
procesy starzenia. Osoby cierpiące na otyłość, cu-
krzycę, niedokrwienną chorobę serca, nadciśnienie 
czy osteoporozę, oczekują na składniki żywności, 
które poprawią ich zdrowie, samopoczucie, a przede 
wszystkim ochronią przed chorobami. Ogromne 
możliwości w tym względzie daje zastosowanie błon-
nikowych preparatów skrobiowych o właściwościach 
prebiotycznych. 

W ostatnich latach preparaty takie zostały opraco-
wane przez zespół naukowców Wydziału Matema-

Weryfikacja modelowa jest automatyczną techniką 
badania własności systemów współbieżnych, takich 
jak: układy cyfrowe, protokoły komunikacyjne lub 
kryptograficzne, systemy czasu rzeczywistego lub 

tyczno-Przyrodniczego pod kierunkiem dr. hab. 
Janusza Kapuśniaka, prof. AJD, oraz Instytutu 
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechni-
ki Łódzkiej, w ramach projektu badawczego wła-
snego MNiSzW N312326133. Właściwości pre-
biotyczne tych preparatów zostały potwierdzone 
w testach in vivo na szczurach, przeprowadzo-
nych przez zespół naukowców z Instytutu Rozro-
du Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii 
Nauk w Olsztynie. Należy podkreślić, że preparaty 
prebiotyczne, które obecnie poddawane są bada-
niom półprzemysłowym i przemysłowym, uzyskały 
patenty krajowe (PL 221497 i PL 220965). Opa-
tentowane preparaty prebiotyczne wykorzysta-
no w projekcie kierowanym przez dr Renatę Bar-
czyńską-Felusiak, która przeprowadziła badania 
nad układem i wzajemną proporcją mikroorgani-
zmów jelitowych dzieci szczupłych i otyłych oraz 
nad zastosowaniem preparatów skrobiowych we 
wspomaganiu procesu redukcji masy ciała poprzez 
aktywację rozwoju korzystnych dla zdrowia mikro-
organizmów z rodzaju Bacteroidetes. Ograniczają 
one rozwój sprzyjających otyłości szczepów z ro-
dzaju Firmicutes.

wieloagentowe oraz wiele innych. Jest to istotna i ak-
tualna tematyka badawcza prowadzona w ważnych 
i znanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Aby 
automatycznie sprawdzić, czy system spełnia daną 

NAUKA  

INFORMATYKA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI



 → LABORATORIUM BADAŃ EKSPERYMEN-
TALNYCH BIOFEEDBACK POWSTAŁO JAKO 
OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY SKATE-
GORYZOWANY JAKO CENTRUM DOSKONA-
ŁOŚCI, FUNKCJONUJĄCY PRZY AKADEMII 
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. 

W strukturze Uczelni Laboratorium stanowi jednost-
kę pomocniczą, podległą Dziekanowi Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego, jednakże cieszącą się 
także – zgodnie z kategoryzacją Ośrodka – względną 
autonomią, zagwarantowaną właściwą umową. W ten 
sposób Ośrodek Naukowo-Badawczy Centrum Do-
skonałości stanowi swego rodzaju „laboratorium bez 
ścian” – instytucję skupiającą w swym gronie wybitne 
autorytety w danej dziedzinie wiedzy.

Celem powstania Ośrodka jest prowadzenie badań 
nad ludzkim mózgiem, w szczególności w ramach 
dziedziny Biofeedback, a następnie udostępnianie ich 
wyników przedsiębiorstwom z terenu województwa 
śląskiego. Prócz prac badawczych Laboratorium pro-
wadzi działania w zakresie innowacji i transferu tech-
nologii, dotyczące produkowania np. nowego sprzętu 
i oprogramowania, które będą lepiej spełniały i uatrak-
cyjniały zadania terapeutyczne Biofeedback.

Warto wiedzieć, że Laboratorium działa na zasadzie 
organizacji non-profit. Osoby korzystające z usług 
Ośrodka nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, 
gdyż członkowie zespołu Laboratorium pracują w nim 
w charakterze wolontariuszy (nie otrzymują wynagro-
dzenia). Beneficjentem takiego sposobu funkcjonowa-

nia Laboratorium jest, rozumiana najszerzej, nauka i jej 
transfer. W okresie od 1 marca 2013 r. (inauguracja 
Laboratorium) do 31 grudnia 2016 r. zrealizowano 
m.in. następujące przedsięwzięcia:

 → 1100 badań EEG/QEEG dla 700 osób, 

 → kilka tysięcy terapii/treningów Biofeedback dla 
ponad trzystu osób, 

 → pomoc osobom z porażeniem mózgowym, 
autyzmem, zaburzeniami koncentracji, ADHD, 
dzieciom z zespołem Downa, dzieciom z rozpo-
znaną dysleksją, z afazją, 

 → pomoc osobom bez schorzeń neurologicznych 
w osiągnięciu progresji wyników sportowych, 

 → prezentacja osiągnięć działalności Ośrodka 
kilkuset osobom (wycieczki w zorganizowanych 
grupach), 

 → organizacja 3 konferencji o tematyce dotyczącej 
neurofeedbacku, w tym współorganizację kon-
ferencji „Neurotechnologie w diagnozie i terapii”, 

 → inicjacja takich wydarzeń w Laboratorium, jak: 
Dni Otwarte, Dni Mózgu, udział w Dniach 
Otwartych Funduszy Europejskich, organizacja 
seminariów oraz warsztatów Biofeedback, 

 → publikacja podręcznika „Biofeedback. Inno-
wacje” pod redakcją dr. Pawła Borkowskiego, 
w przygotowaniu znajduje się tegoż autora 
„Atlas EEG i QEEG”.
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monografia podkreśla znaczenie tzw. strażników 
pamięci (kronikarze, pamiętnikarze, chłopscy pi-
smacy) w procesie kreowania obrazu własnej prze-
szłości w czasach nowożytnych.

Jednym z realizowanych na Wydziale projektów 
Narodowego Centrum Nauki, był kierowany przez 
dr. hab. Roberta Zawadzkiego, prof. AJD, projekt 
poświęcony postaci renesansowego humanisty 
Wawrzyńca Korwina (1465−1527) ze Środy Ślą-
skiej. Jego twórczość pisarska i działalność społecz-
no-kulturalna były dotąd niemal zupełnie nieznane. 

Efektem projektu było przybliżenie postaci pisarza, 
pioniera literatury polsko-łacińskiej, zaprezentowa-
nie jego wszystkich, od czasów renesansu nigdy 
niepublikowanych utworów, podkreślenie wyjątko-
wych wartości wszystkich aktywności tego autora, 
który, nie mając w Polsce bezpośrednich poprzed-
ników, tworzył pionierskie dzieła z zakresu geo-
grafii, teorii literatury i poetyki, stylistyki i składni 
łacińskiej oraz filozofii. Ponadto dzięki projektowi 
został przedstawiony obraz środowisk kulturalnych 
Środy Śląskiej, Krakowa i Wrocławia na przełomie 
XV i XVI stulecia, w których Korwin żył i działał.
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Na Wydziale Pedagogicznym prowadzone są badania 
naukowe z zakresu nauk o kulturze fizycznej i nauk 
o zdrowiu, m.in. w zakresie projektu „Analiza sto-
sowanej diety w sporcie wyczynowym i jej związek 
z poziomem sportowym, zmiennymi somatycznymi, 
wydolnością fizyczną, zdolnością wysiłkową, równo-
wagą kwasowo-zasadową i gospodarką wodno-elek-
trolitową organizmu”, kierowanego przez prof. dr. 
hab. Wiesława Pilisa. 

Zadaniem projektu było opisanie zmian adaptacyj-
nych powstających w organizmach sportowców wy-
czynowych pod wpływem rodzaju stosowanej diety 
i specyficznych obciążeń treningowych, jak również 
opisanie efektów stosowania diety wegetariańskiej 
w sporcie wyczynowym. Pierwszą część projektu 
wykonano z udziałem mężczyzn reprezentujących 6 

dyscyplin sportowych i kobiet uprawiających 3 dys-
cypliny sportowe. W drugiej części badań uczestni-
czyli biegacze lekkoatletyczni i zawodnicy podnosze-
nia ciężarów. 

Badania wykazały, że zakres potreningowych zmian 
adaptacyjnych organizmu sportowców był zależ-
ny od wielkości i charakteru stosowanych obciążeń 
treningowych, a stan odżywienia badanych u wielu 
sportowców był niewystarczający. Stwierdzono też, 
że zastosowana dieta wegetariańska nie ograniczy-
ła zdolności wysiłkowej i możliwości treningowych 
sportowców, ale dodatkowo zwiększyła sprawność 
układu krążenia badanych. Fakty te upoważniają do 
stwierdzenia, że stosowanie diety wegetariańskiej 
ma istotne znaczenie, nie tylko profilaktyczne, ale 
i terapeutyczne.

NAUKI O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ 

Pamięć zbiorowa, jako konstytutywny element 
każdej tożsamości zbiorowej, jest jednym z wio-
dących tematów światowej literatury historycznej 
i socjologicznej (kwestie narodowe), ale badanym 
głównie na podstawie źródeł z XIX i XX stulecia, 
a więc bez odpowiedniej perspektywy czasowej. 
Celem projektu dr. hab. Janusza Spyry, prof. AJD, 
zatytułowanego „Historiografia a kształtowanie się 
tożsamości regionalnej w czasach nowożytnych na 
przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XVI−XIX wie-
ku”, finansowanego przez Narodowe Centrum Na-

uki, było zbadanie funkcjonowania mechanizmów 
pamięci zbiorowej w czasach nowożytnych (XVII−
pocz. XX wieku). Wybór Śląska Cieszyńskiego mo-
tywowany był faktem, że jest to region mieszany 
pod względem narodowym, językowym, religijnym 
i społecznym, przy znacznym stopniu alfabetyza-
cji niższych warstw społecznych. Już na XVII wiek 
datują się tutejsze źródła narracyjne, w tym takie, 
w których znajdujemy odniesienia do przeszłości 
regionu, pochodzące od wszystkich warstw spo-
łecznych, w tym chłopów. Będąca efektem grantu 

HISTORIA, TOŻSAMOŚCI REGIONALNE 
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 → WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY  
ROZWIJA BADANIA W OBSZARZE HUMA-
NISTYKI. KILKA REALIZOWANYCH PROJEK-
TÓW NAUKOWYCH MIEŚCIŁO SIĘ W TYM 
ZAKRESIE. 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Na-
uki pt. „Muzyka w polskim teatrze dramatycznym 
do 1918 roku”, kierowany przez dr hab. Annę Wy-
pych-Gawrońską, prof. AJD, stanowi kontynuację 
i uzupełnienie badań nad muzycznością polskiego 
teatru XIX i początku XX wieku, postrzeganą nie tyl-
ko w kontekście teatrów operowych, operetkowych 
i baletowych, ale również z perspektywy zjawisk 
muzycznych, charakterystycznych dla teatrów dra-
matycznych. Wrażliwość muzyczna odbiorców po-
przednich epok i zapotrzebowanie na kulturę mu-
zyczną w różnych formach powodowało, że teatr 
dramatyczny był wówczas w dużym stopniu umu-
zyczniony. Dowodami obecności muzyki w teatrze 
dramatycznym była struktura instytucji teatralnych, 
posiadających wykonawców muzycznych, utrzy-
mujących większe lub mniejsze orkiestry, realizu-
jących repertuar scen dramatycznych wypełniony 
gatunkami dramatyczno-muzycznymi i utworami 
z ilustracjami muzycznymi. Potwierdzeniem umu-
zycznionego charakteru teatrów był także szero-
ki zakres specjalności wykonawców scenicznych, 
będących aktorami w dramatach, a równocześnie 
artystami wodewili, komediooper czy utworów ze 

śpiewami. Świadomość muzycznego charakteru in-
stytucji teatralnych poprzednich stuleci pozwala na 
lepsze zrozumienie estetycznych cech, charaktery-
stycznych dla teatru różnych epok.

Badania nad dramatami twórców skupionych wo-
kół grupy literackiej Skamander prowadzi dr Joanna 
Warońska, w ramach projektu finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki, a zatytułowanego „Ko-
media według skamandrytów”. Celem projektu jest 
odtworzenie genologicznej świadomości skaman-
drytów na podstawie pisanych przez nich recenzji 
teatralnych, a następnie analiza komedii: Antoniego 
Słonimskiego, Jana Lechonia, Jarosława Iwaszkiewi-
cza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny 
Samozwaniec i Mariana Hemara na tle twórczości 
komediowej dwudziestolecia międzywojennego. 
Skamandryci kojarzeni są przede wszystkim z po-
ezją. Była to przecież jedna z najważniejszych grup 
Dwudziestolecia. Kilkanaście lat temu Zdzisława 
Mokranowska opisała ich twórczość prozatorską, 
dramaty pozostają więc jedynym nieopracowanym 
obszarem ich działalności. Spośród wymienionych 
autorów, antologii sztuk doczekali się jedynie: Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska, Jarosław Iwaszkiewicz 
oraz Jan Lechoń. Pozostałe teksty znaleźć można 
wyłącznie na łamach prasy, także międzywojennej, 
oraz w egzemplarzach reżyserskich w archiwach te-
atrów w Polsce, a nawet za granicą. Prace badawcze 
i przygotowana na ich podstawie publikacja wypełni 
tę lukę i zaprezentuje nieco inne oblicze skaman-
drytów.
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Nauka to odkrywanie nowego, uzupełnianie stanu 
niewiedzy, wyjaśnianie zjawisk, w tym zjawisk spo-
łecznych, trendów, które oddziałują na wybraną gru-
pę ludzi, zmieniając ich postawy i zachowania. Do-

Pod kierunkiem dr Marzeny Bogus z Instytutu Sztuk 
Pięknych zrealizowane zostały dwa projekty poświę-
cone zaszłościom historycznym, regulacjom praw-
nym, uwarunkowaniom zawodowym i związkowym 
oraz działaniom popularyzującym oświatę i kulturę 
wśród pedagogów szkół elementarnych Śląska Cie-
szyńskiego i Śląska Austriackiego do II wojny świato-
wej. Pierwszy z projektów został zatytułowany „Na-
uczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego na tle 
inteligencji lokalnej w XIX w. i na początku XX wieku”. 
Środki na jego realizację przyznało Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Drugi projekt nosi tytuł 
„Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskur-
su społecznego w modernizującej się Europie (na 
przykładzie Śląska Austriackiego)” i był finansowany 
przez Narodowe Centrum Nauki. Cel projektów wią-
że się ze współczesną pedagogiką i współczesnymi 
nauczycielami, którym w dzisiejszej pracy potrzebna 
jest wiedza o przeszłości ich profesji. 

W ramach subdyscypliny historia wychowania re-
alizowane są badania dotyczące m.in. towarzystw 
akademickich we Lwowie (1867−1918), oświaty 
mniejszościowej na ziemiach polskich na przełomie 

strzeganie ich nie jest obce pracownikom Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, czego przykła-
dem mogą być podjęte studia nad rozwojem tuto-
ringu szkolnego – metody indywidualnego nauczania 

XIX i XX w., szkolnictwa w Częstochowie w latach 
1918−1989. Kluczowy dla realizacji tych działań 
naukowych był projekt finansowany przez NCN, 
który obejmował badania szkolnictwa żydowskie-
go we Lwowie w latach 1772−1939. Wyniki badań 
wzbogacają wiedzę w obszarze badań nad dziejami 
szkolnictwa żydowskiego w Polsce, a także nad roz-
wojem oświaty w Galicji pod zaborami oraz w latach 
międzywojennych. Mają one charakter pionierski, 
oparte bowiem zostały na nieznanych materiałach 
archiwalnych. Rekonstrukcja głównych nurtów edu-
kacyjnych – od tradycyjnych chederów, poprzez asy-
milacyjne szkoły publiczne, aż po szkoły prywatne 
o rysie syjonistycznym – ujawniła główne czynniki 
wpływające na kształt oświaty żydowskiej. Porusza-
jąc zaś problemy realizacji celów wychowawczych 
środowiska nauczycielskiego i metodyk poszcze-
gólnych przedmiotów, wykazano, iż Żydzi lwowscy 
wnieśli znaczący wkład w dorobek polskiej oświaty 
na tych terenach w opisywanym czasie, dorobek do-
tychczas niedostrzegany przez badaczy zajmujących 
się tą problematyką. Badania ukazują także polskie 
tradycje edukacji wielokulturowej.

TUTORING 
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i wychowania, która w rodzimej formule odwołuje się 
do dialogicznych relacji nauczyciela-tutora z uczniem- 
podopiecznym, stając się coraz bardziej docenianą 
alternatywą dla masowego wychowawstwa klaso-
wego.

Niemalże od samego początku istnienia tutoringu 
w polskiej szkole (2009 r.), stał się on przedmiotem 
zainteresowań naukowych dr Adrianny Sarnat-Ciast-
ko, pracownika naukowego Wydziału Pedagogicz-
nego. Jej prekursorska praca doktorska pt. „Tutoring 
w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem 
metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem 
efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w uję-
ciu analizy transakcyjnej” pozwoliła po raz pierwszy 
określić skalę, formy i procedury wdrożenia tutorin-
gu, jego skuteczność, jak i przewidywane ścieżki roz-
woju, stając się tym samym punktem odniesienia dla 
praktyków korzystających z tej metody. 

Obecnie – od listopada 2016 r. – wraz z powołanym 
w murach Uczelni zespołem badawczym ds. ewa-
luacji, dr Sarnat-Ciastko dokonuje oceny realizacji 
ogólnopolskiego projektu finansowanego z publicz-
nych funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie mo-
delu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zasto-
sowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilak-
tyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, który 
jest realizowany przez Towarzystwo Edukacji Otwar-
tej. W ramach trwających do grudnia 2018 r. działań, 
zespół ma opisać jakość realizowanych szkoleń, ale 
także efekty rocznego wdrożenia tutoringu do 76 
zrekrutowanych szkół, w których ponad 1000 na-
uczycieli i 9000 uczniów ma zastać objętych tą me-
todą. Prowadzona przez Akademię im. Jana Długosza 
w Częstochowie praca badawcza pozwoli zatem na 
zweryfikowanie zasadności implementacji tutoringu 
w szerszej skali.
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ASYSTENT RODZINY 

Asystent rodziny jest nowym zawodem w Polsce, 
wprowadzonym w 2012 roku ustawą o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej do pracy 
z rodzinami przeżywającymi trudności w realizacji 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej w miejscu jej 
zamieszkania. Dr hab. Izabela Krasiejko, prof. AJD, 
prowadzi pionierskie badania dotyczące różnych 
aspektów procesu kształtowania się asystentury 
rodziny w Polsce, m.in. roli i dominujących działań 

asystenta rodziny oraz pedagogicznych aspektów 
jego pracy. Z przeprowadzonych przez nią badań 
wynika, że obecnie występuje kontinuum rozumie-
nia roli i zadań oraz sposobów wykonywania pracy 
asystenta rodziny: od wchodzenia w bliską relację 
osobową i wypełnienie przez asystentów funkcji 
rodziny za rodziców, poprzez towarzyszenie człon-
kom rodziny w rozwoju ich umiejętności rodziciel-
skich i życiowych, po dyrektywne narzucanie zadań 
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niki fotopolimerowe, wykorzystujące właściwo-
ści powłok światłoczułych w procesie kreowania 
obrazu graficznego. Nowy, współczesny wymiar 
grafiki non-toxic, ze względu na swoje liczne za-

lety, zarówno w zakresie proekologicznych, proz-
drowotnych rozwiązań, jak i na potencjał kreacyj-
ny, zasługuje na szerszą popularyzację i aplikację 
w nowoczesnym warsztacie artysty grafika.

Badania dotyczące związków nauki i sztuki nale-
żą do wiodących obszarów badawczych prowa-
dzonych na Wydziale Sztuki. W zakresie sztuk 
plastycznych, w ramach projektu NCN pt. „Eko-
logiczne techniki sztuk graficznych”, kierowane-
go przez dr hab. Katarzynę Winczek, prof. AJD, 
zrealizowano badania nad zastosowaniem nietok-
sycznych technik i materiałów w grafice warsz-
tatowej. Celem doświadczeń była analiza możli-
wości technologicznych i walorów artystycznych 
alternatywnych, ekologicznych metod i środków 
oraz porównanie ich z tradycyjnym warsztatem 
klasycznych technik druku wklęsłego i wypukłe-
go. Podjęta problematyka została zaprezentowana 
w monografii poświęconej ekologicznym techni-

kom grafiki warsztatowej, zagadnieniom, jak do-
tąd, nieprzedstawianym w polskiej literaturze spe-
cjalistycznej.

Obszar grafiki ekologicznej można rozpatrywać ze 
względu na: stosowanie nietoksycznych środków 
i materiałów w technologii powstawania powiela-
nego obrazu; metodę pracy z matrycą; techniczny 
sposób generowania obrazu. W technikach wklę-
słodrukowych stosowane są alternatywne powło-
ki i media na bazie akryli, nieszkodliwe zmywacze, 
roztwory solne trawiące metale. Wśród metod 
opracowania matryc wklęsłodrukowych znalazł 
również zastosowanie proces elektrolitycznego 
trawienia metali. Osobną grupę stanowią tech-
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i rozliczanie z nich oraz kontrolowanie. Od wyręcza-
nia, przez wspieranie, do wymuszania. Rozumienie 
swojej roli przez asystentów rodziny czasami wyni-
ka z osobistych przekonań i przygotowania do za-
wodu, czasami zaś z tego, jakie rozumienie tej roli 
wytworzył zatrudniający ich zakład pracy, którym 
najczęściej jest ośrodek pomocy społecznej – insty-
tucja biurokratyczna, i inni partnerzy w pracy z ro-
dzinami. 

Ponadto dr hab. Izabela Krasiejko, prof. AJD, opra-
cowała model metodycznego działania asystenta 
rodziny, który daje jego pracy wymiar wspierają-

cy i profilaktyczny oraz tym samym odróżnia jego 
postępowanie od działań innych służb społecz-
nych. Autorska koncepcja metodyki asystenta ro-
dziny oparta jest na pracy na zasobach, podejściu 
skoncentrowanym na rozwiązaniach, dialogu mo-
tywującym i koncepcji refleksyjnego praktyka. Ba-
daczka opisała etapy pracy asystenta rodziny oraz 
sporządziła wzory dokumentacji. Na zamówienie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przygotowała monografię pt. „Asystentura rodziny 
– rekomendacje metodyczne i organizacyjne”, za-
wierającą wytyczne dotyczące wdrażania tej formy 
wsparcia rodziny dla gmin w całym kraju.



 → STUDENCKIE PEDAGOGICZNE KOŁO  
NAUKOWE „KOSMODROM” 

 → KOŁO NAUKOWE TERAPEUTÓW 

 → STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOTERAPII 

 → STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INSTYTUTU 
MUZYKI AJD 

 → KOŁO GIER PLANSZOWYCH, FABULARNYCH, 
TERENOWYCH I STRATEGICZNYCH „GILDIA” 

 → NIENAUKOWE KOŁO ARTYSTYCZNO/NA-
UKOWE  ŻAL MA MALARZ/RZALAM AM LAŻ 

 → MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO POMOCY 
I WSPARCIA 

 → STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PSYCHOLO-
GIA I KULTURA

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie jest do-
skonałym miejscem do rozwoju nie tylko dla studen-
tów, ale również dla doktorantów. Uczelnia oferuje 
możliwość kształcenia na pięciu kierunkach studiów 
III stopnia. Są to: historia, literaturoznawstwo, języ-
koznawstwo, chemia i fizyka, a już niedługo ta gama 
kierunków poszerzy się o filozofię oraz sztukę. Propo-
zycja naszej Uczelni skierowana do doktorantów to 
nie tylko zajęcia realizowane w ramach toku studiów, 
ale także szerokie spektrum konwersatoriów, wykła-
dów i laboratoriów będących uzupełnieniem podsta-

wowego programu kształcenia. Studia doktoranckie 
to także szansa na prezentowanie wyników swoich 
badań naukowych podczas licznych ogólnopolskich 
i międzynarodowych konferencji naukowych organi-
zowanych w murach AJD. Warto również zaznaczyć, 
iż doktoranci mogą u nas poszerzać swoje horyzonty 
intelektualne podczas pracy w wielu kołach nauko-
wych funkcjonujących na uczelni. Wybór Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie jako miejsca roz-
poczęcia kariery naukowej jest jak najbardziej trafny 
i pozwala w komfortowych warunkach spełniać róż-
norakie zainteresowania badawcze.

W Akademii są organizowane konferencje studenckie 
i doktoranckie. Wiele z nich ma już kilku-, a nawet 
kilkunastoletnią tradycję, np. Międzyuczelniana Stu-
dencka Konferencja Naukowa „Język – Teatr – Litera-
tura”, która po raz pierwszy odbyła się w 2004 roku, 
stając się z czasem konferencją studencko-dokto-
rancką, czy niewiele młodsze Seminarium Studenckie 
„Forum Młodych Nauki”, organizowane przez Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy.

Wyróżnieniami dla najlepszych studentów są stypen-
dia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, przyzna-
wane studentom szczególnie wyróżniającym się w na-
uce lub posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe. Nagrodzeni stypendiami 
MNiSW w ostatnich latach zostali: Aleksandra Pię-
ta (kierunek studiów: wychowanie fizyczne), Klaudia 
Wójcik (kierunek studiów: bezpieczeństwo narodo-
we), Krzysztof Szramiak (kierunek studiów: wychowa-
nie fizyczne) i Adrianna Zawadzka (kierunek studiów: 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych).
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 → STUDENCI, DOKTORANCI I ABSOLWENCI 
MOGĄ ROZWIJAĆ SWOJE NAUKOWE I PO-
ZANAUKOWE ZAINTERESOWANIA, ZRZE-
SZAJĄC SIĘ W SAMORZĄDACH, KOŁACH 
NAUKOWYCH I INNYCH FEDERACJACH. 

Organizacje studenckie uczą działania w grupie, 
a także realizacji praktycznych projektów. Pozwalają 
zdobyć doświadczenie oraz nawiązać kontakt z in-
stytucjami zewnętrznymi. Studenci organizują liczne 
konferencje naukowe, realizują własne projekty ba-
dawcze, spotkania z praktykami i ekspertami, akcje 
społeczne oraz wydarzenia kulturalne, artystyczne 
i sportowe.

KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE W AKADEMII  
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE:

 → STUDENCKO-DOKTORANCKIE KOŁO  
NAUKOWE WYDZIAŁU  
FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO 

 → KOŁO NAUKOWE POLITOLOGÓW 

 → KOŁO LITERACKIE „ANAFORA” 

 → DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE KRYTY-
KÓW LITERACKICH 

 → KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARO-
DOWEGO

 → PORADNIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 

 → KOŁO NAUKOWE MYŚLI  
ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ 

 → STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE  
FILOZOFÓW 

 → KOŁO NAUKOWE  
PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

 → KOŁO NAUKOWE FILOZOFII, SOCJOLOGII 
I PSYCHOLOGII „ERANOS” 

 → KOŁO NAUKOWE „MEMENTO” 

 → KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW WYDZIA-
ŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 
SEKCJE:

 → ROBOTYKI
 → AKUSTYKI
 → MIKROBIOLOGII
 → CHEMII 

 → KOŁO NAUKOWE  
MŁODYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH 

 → STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE  
AKTYWNOŚĆ KULTURA-ZDROWIE 

 → KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PRACY  
SOCJALNEJ 

 → KOŁO NAUKOWE „KREATYWNY NAUCZYCIEL”

NAUKA  

STUDENCKI I DOKTORANCKI RUCH NAUKOWY 



 → SZCZEGÓLNIE CIESZĄ SUKCESY NAUKOWE 
MŁODYCH NAUKOWCÓW – DOKTORAN-
TÓW, KTÓRZY KIERUJĄ PROJEKTAMI BA-
DAWCZYMI PRZYZNANYMI PRZEZ INSTY-
TUCJE ZEWNĘTRZNE.

Przemysł światowy dąży do redukcji zanieczysz-
czeń towarzyszących przetwarzaniu surowców 
i produkcji nowych materiałów. Zwraca się coraz 
większą uwagę na stosowanie czystych technolo-
gii, przyjaznych środowisku naturalnemu. Poszu-
kuje się naturalnych, tanich i biodegradowalnych 
surowców. 

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt, 
kierowany przez mgr. Arkadiusza Żarskiego, któ-
rego głównym celem jest otrzymanie materiałów 
o poprawionych właściwościach mechanicznych, 
zwiększonej hydrofobowości i stabilności termicz-
nej, czyli właściwościach korzystnych dla zastoso-
wania w produkcji opakowań biodegradowalnych, 
na bazie skrobi ziemniaczanej zestryfikowanej 
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi w reakcji 
katalizowanej enzymatycznie w obecności cieczy 
jonowej. Zaproponowane rozwiązania zakładają 
zastosowanie w estryfikacji skrobi bogatych w nie-
nasycone kwasy tłuszczowe oleju rzepakowego 
oraz wysokooleinowego oleju słonecznikowego, co 
może umożliwić prowadzenie kolejnych modyfikacji 
i funkcjonalizacji estrów poprzez addycję do wiąza-
nia podwójnego w łańcuchu acylowym kwasu.

Uwagę naukowców przyciąga badanie własności fi-
zycznych nowoczesnych materiałów, które mogą być 
wykorzystane do produkcji urządzeń przeznaczonych 
do ultraszybkiego zapisu i odczytu informacji. Proces 
tworzenia tych materiałów oraz optymalizacja ich 
właściwości w pożądanym kierunku jest niejedno-
krotnie bardzo kosztowna, a niekiedy nieefektywna 
bez wskazówek pochodzących z rozważań teore-
tycznych. W związku z tym proces projektowania 
nowych materiałów oraz wstępny etap ich syntezy 
powinny być uzupełnione, a może nawet zastąpione, 
symulacjami komputerowymi ich struktury i własno-
ści fizycznych. Celem projektu, kierowanego przez 
mgr Tetianę Babukę, jest stworzenie modelu oblicze-
niowego używanego do badania właściwości fizycz-
nych chalkogenidkowych materiałów półprzewodni-
kowych typu Xn(PY3)m w oparciu o metody chemii 
kwantowej. Model zostanie uogólniony na szerszą 
gamę materiałów półprzewodnikowych o systemie 
silnie skorelowanych elektronów. Pozwoli to pro-
gnozować własności materiałów jeszcze nieistnieją-
cych i będzie pomocny w projektowaniu materiałów 
funkcjonalnych. Zaowocuje to nowymi pomysłami 
dotyczącymi produkcji zaawansowanych materiałów 
stosowanych np. w pamięciach FRAM.

Fotokataliza jest szybko rozwijającą się dziedziną 
nauki. Fotokatalizatory, pod wpływem padającego 
promieniowania elektromagnetycznego, rozkłada-
ją zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie lub na 
powierzchni czyszczonej do małych, nietoksycznych 
cząsteczek, takich jak dwutlenek węgla czy woda. 
Skutkuje to eliminacją substancji toksycznych bez 
produkcji zagrażających życiu ludzkiemu związków. 

PROJEKTY DOKTORANTÓW 
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Uczelnia może pochwalić się wybitnymi naukowcami 
i artystami-stypendystami różnych instytucji. W obsza-
rze sztuki, w dyscyplinie instrumentalistyka, prowadzi 
działalność dr hab. Ewa Jabłczyńska. Zajmuje się ona 
przede wszystkim zagadnieniami adaptacyjnymi, wy-
konawczymi i interpretacyjnymi utworów skompono-
wanych na gitarę klasyczną, jak również problematyką 
procesu transkrypcji dzieła muzycznego. W ramach 
działalności dr hab. Ewy Jabłczyńskiej powstały liczne 
opracowania dzieł fortepianowych i orkiestrowych, 
które przyczyniły się do poszerzenia repertuaru kon-
certowego przeznaczonego na duet gitarowy oraz były 
prezentowane w ramach Międzynarodowych Festiwali 
Gitarowych w kraju i za granicą (m.in. USA, Chiny, Mek-
syk, Francja, Niemcy Słowacja, Szkocja, Wielka Bryta-
nia). Publikacją prezentującą efekt badań jest płyta CD 
Kupiński Guitar Duo: Ewa Jabłczyńska & Dariusz Ku-
piński wydana w 2016 r. przez QBK Records. 

Stypendia przyznawane przez instytucje europejskie 
i światowe otrzymują pracownicy reprezentujący 
nauki społeczne. Dr Dorota Ortenburger odbywała 
w 2013 roku staż przyznany przez European Federa-
tion of IASP Chapters EFIC. Stypendium umożliwiło 
ukończenie European Pain School Klagenfurt (2013 r.) 
Medical Chamber of Carinthia (Austria ) i uzyskanie 
Certyfikatu European Federation of IASP Chapters, 
European Accreditation Council for Continuing Me-
dical Education, 24 European CME credits EACMEC. 
W 2008 r. grant przyznany przez International Asso-
ciation for the Study of Pain USA umożliwił przedsta-
wienie pracy badawczej pt. „Personality predictors in 
depression at chronic musculoskeletal pain patients” 
(12th World Congress on Pain, Glasgow, UK).

Dr Dominik Szczęśniak, reprezentujący dziedzinę 
nauk ścisłych, dyscyplinę fizyka, doktoryzował 
się na Uniwersytecie w Le Mans we Francji, w ra-
mach stypendium rządu francuskiego (bourses du 
gouvernement français) dla obcokrajowców, pod 
kierownictwem prof. Antoine’a Khatera oraz dr. 
hab. inż. Zygmunta Bąka, prof. AJD. Tematyka 
jego badań dotyczyła teoretycznego opisu zja-
wiska kwantowego transportu elektronowego 
w nanoukładach oraz zjawiska nadprzewodnic-
twa w układach węglowych oraz wodorowanych. 
Dodatkowo pracownik AJD odbył dwuletni staż 
podoktorski w Instytucie Naukowym Energii i Śro-
dowiska w Katarze, w grupie prof. Sabrego Kaisa, 
prowadząc badania nad niskowymiarowymi ukła-
dami do zastosowań fotowoltaicznych. Dr Domi-
nik Szczęśniak jest autorem prawie 30 publikacji 
z tzw. listy filadelfijskiej oraz wielu innych prac.
 
W roku akademickim 2015/2016 doktorantka 
WMP mgr Karolina Ordon otrzymała Stypendium 
Rządu Francuskiego Eiffel Excellent Grant. Jest to 
jedno z najbardziej prestiżowych francuskich sty-
pendiów. Na rok akademicki 2015/2016 zostało 
przyznane 45 osobom z całego świata, w tym tyl-
ko dwóm Polkom. Stypendium to umożliwia pobyt 
i prowadzenie badań naukowych w ośrodku, który 
razem ze stypendystą aplikuje o jego uzyskanie. 
Pani mgr Ordon, w ramach stypendium, prowadzi-
ła badania naukowe na Uniwersytecie du Maine 
w Le Mans we Francji. Badania dotyczące projek-
tu spowodowały znaczny postęp w realizacji pracy 
doktorskiej oraz umożliwiły rozwój na polu ekspe-
rymentalnym. 

STYPENDYŚCI DOKTORANCI I PRACOWNICY NAUKOWI

Materiałem półprzewodnikowym, wrażliwym na 
działanie promieni słonecznych w zakresie światła 
widzialnego, jest ortowanadan bizmutu (BiVO4). 
Przyłączanie molekuł organicznych do jego po-
wierzchni może dodatkowo poprawić jego własności 
fotokatalityczne. Projekt mgr Karoliny Ordon skupia 
się na syntezie, badaniach strukturalnych, elektrono-
wych oraz optycznych mezoporowatego BiVO4 oraz 

badaniu wpływu barwników organicznych, przyłą-
czonych do BiVO4, na własności fotokatalityczne 
uzyskanego materiału hybrydowego. Badania mają 
na celu wytypowanie odpowiednich molekuł orga-
nicznych, polepszających wydajność fotokatalitycz-
ną układu hybrydowego BiVO4/barwnik organiczny 
oraz poznanie mechanizmu zjawiska fotokatalizy za-
chodzącego w tych materiałach.
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 → JEDNOSTKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 
W CZĘSTOCHOWIE ORGANIZUJĄ ROCZNIE 
OKOŁO 40 KONFERENCJI NAUKOWYCH, 
Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ MA CHARAK-
TER MIĘDZYNARODOWY, A UCZESTNICZĄ 
W NICH PRELEGENCI Z ZAGRANICZNYCH 
OŚRODKÓW NAUKOWYCH LUB ARTY-
STYCZNYCH. 

Licznie organizowane konferencje mają charakter 
cykliczny, a niektóre z nich szczycą się nawet ponad 
20-letnią tradycją. Wśród licznych konferencji, które 
na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń nauko-
wych lub artystycznych w Uczelni, warto wymienić 
cykliczne: 

 → WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY:

 · Częstochowskie Sympozja Administracyjno- 
-Prawne

 · Konferencja naukowa Mechanizmy funkcjono-
wania języka

 · Konferencja naukowa Intelektualista na prowincji
 · Konferencja naukowa Czytanie Dwudziestolecia, 
 · Międzyuczelniana Studencka Konferencja Na-

ukowa Język – Teatr – Literatura
 · Konferencja Applications of Algebra in Logic

 → WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY:

 · International Seminar on Physics And Chemistry 
of Solids and Advanced Materials

 · International Symposium on Selected Problems 
of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic 
Compounds

 · Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywili-
zacyjne

 · Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”
 · Sesja Naukowa „Chemia a Życie”

 → WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY:

 · Edukacja – między tradycją a współczesnością,
 · Współczesne wyzwania polityki społecznej  

i pracy socjalnej
 · World Congress on Heath and Martial Arts  

in Interdisciplinary Approach
 · Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji 

z edukacji na rynek pracy
 · Współczesne wyzwania wobec edukacji elemen-

tarnej

 → WYDZIAŁ SZTUKI:

 · Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne z cy-
klu: Natura – Zapis – Dzieło

 · Międzynarodowe Konfrontacje Mistrzowskich 
Pracowni Szkół Artystycznych

 · Sympozjum Dydaktyki Fotografii
 · Konferencja Twórczość i Kultura Muzyczna Kra-

jów Słowiańskich

NAUKA  

CYKLICZNE KONFERENCJE I SYMPOZJA NAUKOWE  ORAZ ARTYSTYCZNE



 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁU-
GOSZA W CZĘSTOCHOWIE. STUDIA NEOFI-
LOLOGICZNE  
(red. naczelny Przemysław Sznurkowski) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. TECHNIKA, 
INFORMATYKA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃ-
STWA  
(red. naczelny Marcin Sosnowski) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. ZESZYTY 
HISTORYCZNE 
(red. naczelny Andrzej Stroynowski) 

 → PHYSICAL ACTIVITY REVIEW  
(e-czasopismo, red. naczelny Jacek Wąsik) 

 → CHEMISTRY. ENVIRONMENT. BIOTECHNO-
LOGY  
(e-czasopismo, red. naczelny Piotr Bałczewski) 

 → TRANSFER. RECEPTION STUDIES  
(red. naczelne Anna Majkiewicz, Joanna Ławni-
kowska-Koper)

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. KULTURA 
FIZYCZNA  
(red. naczelny Eligiusz Małolepszy) 

 → SCIENTIFIC ISSUES OF JAN DŁUGOSZ UNI-
VERSITY IN CZĘSTOCHOWA. MATHEMATICS  
(red. naczelna Joanna Grygiel) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁU-
GOSZA W CZĘSTOCHOWIE. PEDAGOGIKA  
(red. naczelny Kazimierz Rędziński) 

 → PODSTAWY EDUKACJI 
(red. naczelna Małgorzata Piasecka) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁU-
GOSZA W CZĘSTOCHOWIE. PRAGMATA TES 
OIKONOMIAS  
(red. naczelna Paulina Ucieklak-Jeż) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁU-
GOSZA W CZĘSTOCHOWIE. RES POLITICAE  
(red. naczelny Henryk Ćwięk) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. ROCZNIK 
POLSKO-UKRAIŃSKI  
(red. naczelny Kazimierz Rędziński)

NAUKA  

 → AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘ-
STOCHOWIE JEST WYDAWCĄ 20 CZASO-
PISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH 
W WYKAZIE CZASOPISM PUNKTOWANYCH 
MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO NA LIŚCIE B.

Liczba punktów uzyskanych przez periodyki Uczel-
ni w wyniku ewaluacji ministerialnej systematycz-
nie wzrasta – w 2016 roku wyniosła między 2 a 8 
punktów. Najwyżej punktowane to: „Prace Naukowe 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Peda-
gogika”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias”, „Prace 
Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie. Kultura Fizyczna”.

W czasopismach publikowane są artykuły repre-
zentujące różne dziedziny nauki: humanistyczne 
(w szczególności: filozofię, historię, językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, także filologie obce), społecz-
ne (w szczególności: nauki o polityce, pedagogikę), 
ekonomiczne, prawne, matematyczne, fizyczne, che-
miczne, biologiczne (w szczególności: biotechnologię 
i ochronę środowiska), techniczne (w szczególności: 
technikę, informatykę, inżynierię bezpieczeństwa), 
nauki o kulturze fizycznej oraz z dziedziny sztuk mu-
zycznych, plastycznych i fotografii.
 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. EDUKA-
CJA MUZYCZNA  
(red. naczelna Marta Popowska) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. EDUKA-
CJA PLASTYCZNA. FOTOGRAFIA  
(red. naczelny Jerzy Piwowarski) 

 → EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA  
(red. naczelny Jarosław Jagieła) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. FILOZOFIA  
(red. naczelny Ryszard Miszczyński) 

 → ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU ADMINI-
STRACJI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 
W CZĘSTOCHOWIE. GUBERNACULUM ET 
ADMINISTRATIO  
(red. naczelny Paweł Wolnicki) 

 → IRYDION. LITERATURA – TEATR – KULTURA  
(red. naczelny Adam Regiewicz) 

 → PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA 
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. JĘZYKO-
ZNAWSTWO  
(red. naczelna Dorota Suska)

CZASOPISMA
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 → INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 
 

Funkcjonujące przy Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie Centrum Transferu Wiedzy i In-
nowacji w Obszarze Nauki i Sztuki realizuje, pod 
kierunkiem mgr. inż. Krzysztofa Maternikiego, pro-
jekt „Inkubator Innowacyjności +”. Realizowany 
jest on wspólnie z Politechniką Łódzką oraz Cen-
trum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej 
Sp. z o.o., w ramach zawiązanego między uczel-
niami konsorcjum. Projekt ma na celu wzmacnianie 
współpracy między środowiskiem naukowym a oto-
czeniem gospodarczym. Jego zadaniem jest wspar-
cie prac związanych z przygotowaniem projektów 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych. Przedsięwzięcie obejmuje również 
zagadnienia dotyczące zarządzania portfelem tech-
nologii, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych 
oraz działalnością brokerów innowacji. Autorom 
projektu zależy na wdrożeniu sprawdzonych pro-
cedur oraz dobrych praktyk komercjalizacji, które 
przyczynią się do wzrostu konkurencyjności two-
rzonych w Akademii innowacyjnych rozwiązań oraz 
będą przynosić efekty również po zakończeniu pro-
jektu. Projekt „Inkubator Innowacyjności +” został 
wyłoniony na drodze konkursowej Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowany jest 
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 
lata 2014−2020 Funduszy Europejskich.

 → WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO

Prowadzenie badań nad rozwojem tutoringu w mu-
rach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie sta-
ło się przyczynkiem do nawiązywania istotnych relacji 
z zewnętrznymi instytucjami promującymi tę meto-
dę. Kluczowe okazało się tutaj Towarzystwo Edukacji 
Otwartej, pod skrzydłami którego funkcjonują rozpo-
znawalne w Polsce Autorskie Licea Artystyczne i Aka-
demickie ALA z Wrocławia i Częstochowy (nad którą 
to szkołą AJD pełni opiekę merytoryczną), jak również 
Instytut Tutoringu Szkolnego. W 2016 r. działania ITS 
zaowocowały pozyskaniem 4,6 mln złotych z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu 
„Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie mo-
delu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zasto-
sowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilak-
tyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Do 
realizacji tegoż projektu (który ma trafić do 76 szkół, 
ponad 1000 nauczycieli i 9000 uczniów) Towarzystwo 
Edukacji Otwartej, w ramach umowy konsorcyjnej, za-
prosiło Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie 
(jako jedyną uczelnię w Polsce), która ma odpowiadać 
za jakość realizowanych na otwarcie i zamknięcie pro-
jektu ogólnopolskich konferencji informacyjnych, wy-
danie dwóch recenzowanych publikacji poprojekto-
wych (monografii opisującej efekty realizacji projektu 
oraz podręcznika dla tutora szkolnego), a także prac 
zespołu badawczego ds. ewaluacji projektu.

KONSORCJA
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 → WSPÓŁPRACA NA LINII NAUKA-BIZNES 
STANOWI FUNDAMENTALNE ZAGADNIE-
NIE W ROZWOJU GOSPODARCZYM POLSKI.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie roz-
wija tę współpracę w wielu aspektach, począwszy 
od wspólnych działań podejmowanych na poziomie 
ogólnouczelnianym z instytucjami i stowarzyszeniami 
zrzeszającymi przedsiębiorców (m.in. Regionalną Izbą 
Przemysłowo-Handlową, Stowarzyszeniem Praco-
dawców Lewiatan, Agencją Rozwoju Regionalnego), 
po prace poszczególnych jednostek, realizowane m.in. 
dzięki funkcjonującym przy wydziałach Uczelni radach 
interesariuszy zewnętrznych.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie nawią-
zuje współpracę z pracodawcami. Ważnym partnerem 
jest jeden z największych pracodawców w regionie 
częstochowskim – firma ZF TRW, która ma swoje 
oddziały w kilkudziesięciu państwach świata. W Czę-
stochowie produkowane są pasy bezpieczeństwa i po-
duszki powietrzne. Oprócz dwóch zakładów produk-
cyjnych funkcjonują również cztery odrębne jednostki 
biznesowe: Centrum Obsługi Finansowej, Centrum In-
żynieryjne, Centrum IT oraz Biuro Zakupów. Firma za-
trudnia specjalistów z różnych dziedzin, m.in. inżynie-
rów, którzy testują i wdrażają nowoczesne rozwiązania, 
specjalistów z dziedziny IT czy księgowości. Szczególny 
rodzaj współpracy Akademia im. Jana Długosza w Czę-
stochowie nawiązała z Centrum Obsługi Finansowej, 
które prowadzi obsługę procesów finansowo-księ-
gowych europejskich fabryk organizacji. Centrum Fi-

nansowe, z siedzibą przy ul. Legionów 63, zatrudnia 
głównie osoby z komunikatywną znajomością języków 
obcych. Od kandydatów oczekuje się zdolności anali-
tycznego myślenia oraz motywacji do podjęcia pracy 
w obszarze księgowości korporacyjnej.

Oferty staży i zatrudnienia skierowane są m.in. do 
studentów i absolwentów AJD. Dla jeszcze większe-
go zacieśnienia współpracy pomiędzy firmą ZF TRW 
a Uczelnią, przeprowadzony został konkurs dla studen-
tów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego 
celem był wybór ambasadora, którego zadaniem jest 
promocja oferty zatrudnienia ZF TRW wśród studen-
tów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. By 
ułatwić młodym starania o pracę i umożliwić im lepszy 
start do kariery, Uczelnia uruchomiła bezpłatne kursy 
językowe. Nieprzypadkowo w ofercie znajdują się za-
jęcia z języków: słowackiego, czeskiego, rosyjskiego, 
ukraińskiego, hiszpańskiego, portugalskiego czy wło-
skiego. W ten sposób Uczelnia daje swoim studentom 
możliwość zdobycia wykształcenia, którego oczekuje 
ZF TRW oraz inni pracodawcy w regionie, i w Polsce.

Obecnie jednym z podstawowych instrumentów ini-
cjujących i wspierających współpracę na linii nauka-
biznes są krajowe i unijne programy finansowania, któ-
rych kluczowym celem jest stworzenie sprzyjających 
warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej go-
spodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, 
we współpracy z profesjonalnymi partnerami nauko-
wymi. Jednym z horyzontalnych programów wspar-
cia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakre-
sie badań stosowanych był krajowy Program Badań 
Stosowanych. Dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD, 
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Wydział Filologiczno-Historyczny był organizatorem 
ośmiu edycji Szkół Letnich Języka i Kultury Polskiej 
dla cudzoziemców, w całości finansowanych ze środ-
ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Również w roku 2017 otrzymał w drodze konkurso-
wej finansowanie kolejnej edycji Szkoły. Wszystkimi 
edycjami kierował dr Krzysztof Czajkowski. W zakoń-
czonych Szkołach uczestniczyli studenci z 25 krajów 
europejskich oraz Egiptu. Szkoły Letnie pozwalają 
uczestnikom na zapoznanie się z dziedzictwem kul-
turowym naszego miasta i regionu, a klasztor ja-
snogórski jest pretekstem do zapoznania słuchaczy 
z najważniejszymi wydarzeniami w historii narodu. 
Organizatorzy przybliżają słuchaczom Szkoły Letniej 
walory miasta oraz regionu poprzez przygotowanie 
atrakcyjnego programu wycieczek, m.in. Szlakiem 
Orlich Gniazd czy śladami Jana Długosza. Wymiar 
regionalny i lokalny pozwala słuchaczom spojrzeć 
z bliska na kulturę i tradycje Polski, wzbogacając tym 
samym ich dotychczasową perspektywę i znajomość 
naszego kraju.

Otwartość zasobów edukacyjnych to temat wiodą-
cy międzynarodowego projektu unijnego LangOER 
– Enhancing teaching and learning of less-used lan-
guages through Open Educational Resources, reali-
zowanego przez Wydział Filologiczno-Historyczny, 
z programu Komisji Europejskiej. Ten trzyletni, wła-
śnie zakończony projekt, dotyczył wspierania rozwo-
ju języków regionalnych oraz rzadziej nauczanych, 
poprzez zaangażowanie nauczycieli w tworzenie 
i publikowanie na otwartych licencjach materiałów 
edukacyjnych. W projekcie tym partnerami AJD byli 
edukatorzy i akademicy z Holandii, Szwecji, Grecji, 

Norwegii, Litwy, Belgii i Łotwy. Otwarta Edukacja 
i Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to pojęcia sto-
sunkowo nowe w przestrzeni edukacyjnej, jednak już 
na dobre w niej zadomowione. Idea wiedzy jako do-
bra publicznego traktowana jest w kontekście szansy 
na wyrównanie różnic w dostępie do edukacji. Doty-
czy to szczególnie sektorów szkolnictwa wyższego, 
kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz różnorod-
nych form kształcenia dorosłych. Otwartość wiedzy 
i zasobów ma znaczenie także w przedsiębiorstwach: 
pracownicy firm winni wiedzieć, jak legalnie korzy-
stać z materiałów i zasobów (np. on-line), i na jakie 
ich wykorzystanie pozwalają licencje, na których ma-
teriały te zostały opublikowane. W ramach projektu 
dr Małgorzata Kurek i mgr Anna Skowron z Instytutu 
Filologii Obcych stworzyły pakiet materiałów szkole-
niowych, które po przetestowaniu w ogólnoeuropej-
skich szkoleniach pilotażowych w trybie e-learningo-
wym, zostały zaadaptowane dla potrzeb nauczycieli 
z krajów partnerskich. W sumie, w ramach projektu 
LangOER, przeszkolono około 200 nauczycieli z ca-
łej Europy, a uczestnicy szkoleń stworzyli ponad 100 
różnych zasobów edukacyjnych, które zasiliły bazę 
edukacyjną European Schoolnet.

Na Wydziale Pedagogicznym realizowany jest przez 
dr Joannę Górną projekt Innovative Counselling to 
Promote the Participation of People 50+ on the La-
bour Market and in Societal Life (InCounselling 50+). 
Finansowanie tego przedsięwzięcia pochodzi z eu-
ropejskiego Program Erasmus+. W ramach projek-
tu zostaną opracowane, przetestowane i wdrożone 
koncepcje innowacyjnego doradztwa zawodowego 
dla osób 50+. Projekt promuje współpracę między 
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PROJEKTY W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA

był członkiem Komitetu Sterującego projektem pt.: 
„Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolime-
rowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-mły-
narskiego do opracowania biomateriałów nowej gene-
racji” (akronim SKROBIOMAT), który był finansowany 
z Programu Badań Stosowanych. W skład konsorcjum 
projektowego wchodziły trzy jednostki naukowe: In-
stytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Aka-
demia im. Jana Długosza w Częstochowie i Instytut 
Badawczy Opakowań COBRO w Warszawie, a także 
polskie przedsiębiorstwo – Lubella sp. z o.o. S.K.A., 
które w 2003 roku weszło w skład Grupy MASPEX 
Wadowice – lidera na rynku produktów spożywczych 
w Polsce.

Oprócz wyżej wymienionych Akademia współpra-
cuje z wieloma przedsiębiorcami w kraju i za granicą. 
Np. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy prowadzi 
współpracę m.in. z: CSF. Cooper Standard sp. z o.o. 

(tworzywa sztuczne do produkcji części samochodo-
wych), Manuli Hydraulics Manufacturing (tworzywa 
sztuczne i materiały kompozytowe), Smart Nanotech-
nologies sp. z o.o. (nanomateriały), Lubella sp. z o.o. 
(biopolimery), Grupa Maspex Wadowice (mąki funkcjo-
nalne), Tymbark – MWS sp. z o.o. (żywność wzbogaca-
na substancjami bioaktywnymi), Beta Bio Technology 
sp. z o.o. (beta-glukan), KUBARA sp. (żywność funk-
cjonalna i żywność ekologiczna), Dynamax sp. z o.o. 
(nanotechnologia i nanomateriały), Zakłady Chemicz-
ne „Rudniki” (chemiczne produkty mineralne), ERG S.A. 
(tworzywa sztuczne i tworzywa biodegradowalne), 
„Futurum” sp. z. o.o. (produkty lecznicze, suplementy 
diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia), 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 
Częstochowskiego (analizy chemiczne i toksykologicz-
ne), CEMEX Polska sp. z o.o. (geochemiczne i ekolo-
giczne oraz innowacyjne metody rekultywacji nieczyn-
nych wyrobisk pokopalnianych). 

WSPÓŁPRACA



 → W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ (FRAN-
CJI, ANGLII, NIEMCZECH CZY WE WŁO-
SZECH) FILOZOFIA JEST OBOWIĄZKOWYM 
PRZEDMIOTEM MATURALNYM. TEN AR-
GUMENT POWINIEN USANKCJONOWAĆ 
WIĘKSZĄ OBECNOŚĆ FILOZOFII W POL-
SKIEJ SZKOLE. 

Bazując na tym, Akademia im. Jana Długosza w Czę-
stochowie poczyniła starania i uzyskała (wespół 
z 21 innymi uczelniami w Polsce) dofinansowanie 
własnego, autorskiego projektu „Rozwój kompeten-
cji filozoficznych”. Jest on organizowany w ramach 
konkursu „Edukacja filozoficzna” przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny 
Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014−2020). Kierow-
nikiem projektu jest dr hab. Maciej Woźniczka, prof. 
AJD. W ramach tego projektu nauczyciele akade-
miccy Instytutu Filozofii Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie (świadomie nawiązujący do idei 
edukacyjnych związanego z Częstochową dr. Wła-
dysława Biegańskiego) wspomogą uczniów 6 szkół 
ponadgimnazjalnych w regionie częstochowskim 
w rozwoju umiejętności poprawnego argumento-

wania, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz 
zdolności związanych z logiką i heurystyką. 

Projekt „Rozwój kompetencji filozoficznych” jest wpi-
sany w szerszy obszar badawczy Wydziału Filologicz-
no-Historycznego, dotyczący podniesienia kompe-
tencji podmiotowych i funkcjonalnych, skierowanych 
na człowieka jako aktywnego uczestnika współcze-
snych przemian społecznych. Strategia naukowa Wy-
działu zakłada, że wiodącym obszarem badawczym są 
problemy związane z analizą rzeczywistości (składnik 
historyczny i społeczny), języka (składnik poznawczy) 
i pamięci (składnik wspólnotowy i kulturowy). Wy-
kładnia filozoficzna tych zagadnień stanowi o istocie 
tematów szczegółowych, wchodzących w zakres re-
alizowanego projektu. Będzie on realizowany w ra-
mach następujących modułów: podstawy rozumie-
nia świata, pytania filozoficzne, z filozofią w szkole 
i w życiu, wokół prawdy i wokół piękna, inteligentna 
i krytyczna rozmowa, filozofia jako studiowanie The 
Great Books. Treści merytoryczne będą przedstawia-
ne z użyciem najnowszych metod kształcenia filozo-
ficznego: metod aktywizujących (różne formy dysku-
sji, burza mózgów, mapa pojęciowa, drama, metoda 
sytuacyjna, gry dydaktyczne) oraz z wykorzystaniem 
Lipmanowskiej metody dociekań filozoficznych.
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FILOZOFIA W SZKOŁACH

AKADEMIA MŁODYCH WYNALAZCÓW

Akademia Młodych Wynalazców (AMW) jest efektem 
społecznej inicjatywy, zawiązanej w zespole Katedry 

Nauk Biomedycznych Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Obecnie także inne zespoły Uczelni 

sektorem badawczym, biznesem i publicznymi służ-
bami zatrudnienia, a tym samym zakotwicza eduka-
cję w trójkącie wiedzy, dając solidne podstawy do 
wzmocnienia kompetencji kluczowych osób zajmują-
cych się poradnictwem i wsparciem dla osób w wie-
ku 50+. Biorą w nim udział partnerzy z Niemiec, 
Chorwacji i Litwy.

Współpraca dwustronna pomiędzy Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit (HDBA) a naszą Akademią 
rozwija się bardzo dynamicznie. W jej ramach zreali-
zowano już 5 dwustronnych projektów badawczych 
(finansowanych przez stronę niemiecką) oraz 5 pro-
jektów europejskich z udziałem innych partnerów 

z całej Europy (Brain Drain – Brain Gain, Praelab, 
NICE 1 i NICE 2). Obecnie trwa realizacja kolejnego 
projektu – InCounselling 50+. W ramach współpra-
cy w obszarze doradztwa zawodowego zorganizo-
wano dwie międzynarodowe konferencje naukowe, 
uruchomiono podwójne studia licencjackie „Case 
Management”, opracowano program studiów pody-
plomowych. Nauczyciele akademiccy i studenci obu 
uczelni, w ramach program Erasmus i wizyt studyj-
nych, zapoznają się ze specyfiką kształcenia w uczel-
niach polskich i niemieckich oraz prowadzą wspólnie 
badania. Projekty realizuje zespół w składzie: prof. 
Bernd Joachim Ertelt, dr Joanna Górna, dr Mariola 
Mirowska, mgr Grzegorz Sikorski.
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włączyły się w tę działalność. AMW zaistniała w paź-
dzierniku 2015 r., by od razu wpisać się w potrzeby re-
gionu częstochowskiego.

W zajęciach Akademii uczestniczy młodzież gimnazjal-
na oraz uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej. 
Celem Akademii jest kreowanie nietuzinkowego, kre-
atywnego myślenia oraz tworzenie i rozwijanie przy-
szłych elit intelektualnych. Pomysłodawcy projektu 
są otwarci na współpracę z podobnymi inicjatywami 
w Polsce. Współdziałają z władzami miasta Częstocho-
wy, Częstochowskim Oddziałem Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego oraz władzami Uczelni. Spotkania 
AMW odbywają się co dwa tygodnie, w niedzielne 
popołudnia. Zajęcia rozpoczyna wykład, wprowadza-
jąc merytorycznie uczestników w wybraną tematykę. 
Ważnym punktem programu jest przerwa. To czas na 
wymianę poglądów i pogłębienie przyjaźni. Kolejnym 

punktem programu są zajęcia warsztatowo-laborato-
ryjne, które w sposób praktyczny przybliżają młodzieży 
poruszane kwestie. Spotkania ilustrowane są prostymi 
pokazami, których celem jest poszukiwanie rozwiązań 
problemów zarówno naukowych, jak i praktycznych. 
Na końcu, dla zainteresowanych, istnieje możliwość 
uczestnictwa w dyskusji z prof. Januszem Boratyńskim, 
pod hasłem „O wynalazkach przy ciastkach”. Uczestnic-
two jest wolne od opłat – to działanie przeciw wyklu-
czeniu społecznemu, dlatego szczególnym obszarem 
troski pomysłodawców Akademii jest młodzież ze śro-
dowisk o niskim statusie materialnym, w tym wycho-
wankowie domów dziecka.

W trakcie zajęć rozwijane są rozwiązania własne. Jed-
nym z „wynalazków” jest nietuzinkowy sposób noszenia 
odblasków. Informacja na ten temat ukazała się na stro-
nie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie od 22 lat prowadzi dzia-
łalność edukacyjną na rzecz osób starszych, poprzez 
organizację wykładów i innych zajęć edukacyjnych dla 
swoich słuchaczy. Organizuje dla nich także różnego ro-
dzaju spotkania integracyjne, okolicznościowe, wyjazdy 
turystyczne. 

UTW przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
współpracuje z władzami miasta przy organizacji wielu 
imprez dla wszystkich starszych mieszkańców Często-
chowy, takich jak: Senioriada, Dni Seniora, Dni Często-
chowy. Wydaje corocznie biuletyn „Nasz Uniwersytet” 

prezentujący dorobek i działalność UTW i jego słucha-
czy. Słuchacze UTW biorą aktywny udział w Kongresie 
„Obywatel Senior”. UTW był współorganizatorem Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej „Doradztwo za-
wodowe dla osób 50+”, która odbyła się w 2014 roku. 
Otrzymał wyróżnienia „Marka Częstochowskie”, „Miej-
sce Przyjazne Seniorom”, a także wiele dyplomów i wy-
różnień za działalność na rzecz środowiska seniorów. 
UTW współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
hospicjum „Dar Serca” i innymi UTW w regionie. 

Obecnie UTW przy Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie liczy prawie 800 słuchaczy.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU



artystyczne, sportowe, lingwistyczne, psychologicz-
no-pedagogiczne i inne. Docierają do dzieci i mło-
dzieży, przekazując im wiedzę, pozytywne wzorce, 
a własnym przykładem zachęcają do dalszego roz-
woju i nauki. Mają oni możliwość określenia misji, 
z którą chcą dotrzeć do uczestników, posiadając jed-
nocześnie wsparcie merytoryczne ze strony Uczelni 
i Fundacji. 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie funkcjonuje od 
2010 roku. Powstało z myślą o integracji środowi-
ska absolwentów i osób współpracujących oraz za-
przyjaźnionych z Uczelnią. Naczelną ideą łączącą 
członków Stowarzyszenia jest wspólne dążenie do 
umacniania więzi społecznych, realizowania celów 
zapisanych w statucie organizacji oraz krzewienia 

i umacniania postaw zbieżnych z misją Uczelni, która 
w swej blisko pięćdziesięcioletniej historii wykształ-
ciła już ponad 60 tysięcy absolwentów. Prezesem 
Stowarzyszenia jest absolwent Uczelni (kierunków 
historia i administracja) –  mgr Piotr Urbaniak.

Uczelnia prowadzi owocną współpracę z placówka-
mi kultury. W częstochowskich galeriach odbywają 
się wystawy fotografii, grafiki, malarstwa. Autorami 
prac są studenci, pracownicy i absolwenci Akademii. 
Ważne miejsce w życiu lokalnych teatrów i filharmo-
nii odgrywa społeczność akademicka. Nie ogranicza 
się ona tylko do roli widzów – pracownicy i studen-
ci wcielają się w rolę solistów, wirtuozów, aktorów, 
a także uczestniczą w różnorodnych przedsięwzię-
ciach artystycznych, pomagają i doradzają przy ich 
organizowaniu. 
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 → WAŻNYM ELEMENTEM FUNKCJONOWA-
NIA KAŻDEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO 
JEST JEGO WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO 
I ŚRODOWISKO, W JAKIM ISTNIEJE. 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ma 
powody, by stawiać się w roli lidera jako organizator 
i animator licznych przedsięwzięć o charakterze kul-
turalnym, sportowym, naukowym i popularyzującym 
wiedzę wśród młodzieży i dorosłych, a także wśród 
najmłodszych mieszkańców regionu. 

Akademia prowadzi bardzo aktywną współpracę ze 
szkołami różnych stopni. Z wiedzą i jej propagowa-
niem wykładowcy docierają do szkół regionu czę-
stochowskiego, prowadząc zajęcia i doświadczenia 
naukowe. Również w tym celu opracowano bogatą 
ofertę tematów, które, w zależności od potrzeb i za-
interesowania, można zrealizować na terenie szkoły 
lub Uczelni. Przykładem może być popularyzacja ma-
tematyki wśród uczniów szkół podstawowych. Bo-
gata oferta obejmuje wykłady pracowników Uczelni 
w ramach akcji „Akademia w Bibliotece”, prowadzo-
nej w ramach prawie dziesięciu cykli, wspólnie z Bi-
blioteką im. Władysława Biegańskiego. 

W duchu idei 3×L (ang. Life-Long Learning) – ucze-
nia się przez całe życie – przy Instytucie Edukacji 
Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego, 
z inicjatywy dr hab. Wigi Bednarkowej, prof. AJD, zo-
stała powołana do życia Akademia Dziecka i Rodzica 
(ADiR), poszerzając tym samym grupę beneficjentów 

oferty edukacyjnej Uczelni o najmłodszych odbior-
ców – dzieci. ADiR, nauką i zabawą, pomaga rozwijać 
się dziecięcej ciekawości, zainteresowaniom, inte-
lektowi dziecka oraz jego twórczemu potencjałowi. 
Zajęcia prowadzone w ADiR wyposażają także ro-
dziców w nowoczesną wiedzę nt. rozwoju dziecka, 
pomagając im radzić sobie z opieką i wychowaniem 
dziecka w czasach cywilizacji cyfrowej.

Beneficjentami „Klubu Koleżeńskiego” jest młodzież 
z Zespołem Aspergera i jej rodzice. W tym samym 
czasie w jednej sali prowadzone są zajęcia dla dzieci 
lub młodzieży, a w drugiej – dla ich rodziców. Dzia-
łania te są odpowiedzią na potrzeby społeczności 
lokalnej, a głównym celem przedsięwzięcia jest inte-
gracja społeczna tej młodzieży (na zasadzie: my, Aspi, 
trzymamy się razem) oraz wsparcie rodziców ww. 
osób w szukaniu rozwiązań problemów młodzieży ze 
spektrum autyzmu. 

Studenci Akademii biorą udział w wolontariacie, 
w ramach którego wykonują działania we współ-
pracy z otoczeniem społecznym, a tym samym wy-
korzystują posiadaną wiedzę oraz zdobywają nie-
zbędne doświadczenie zawodowe. Jednym z takich 
przedsięwzięć jest „PROJEKTOR – wolontariat stu-
dencki”, będący ogólnopolskim programem Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym 
przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Jej 
głównym celem jest promowanie wolontariatu jako 
skutecznej metody budowania kapitału społecznego 
oraz tworzenie warunków dla systematycznego roz-
woju wolontariatu w Polsce. W ramach projektu stu-
denci prowadzą zajęcia o różnym charakterze, m.in. 
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Akademia ma sukcesy w uzyskiwaniu funduszy na 
projekty dydaktyczne. Na Wydziale Matematycz-
no-Przyrodniczym realizowano projekt pt. „Wy-
korzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, 
szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku 
pracy”, skierowany do studentów rozpoczynają-
cych naukę na kierunkach ścisłych i technicznych. 
Programem objęto 450 studentów Wydziału. 
Podczas trwania pierwszego roku projektu stu-
denci uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych 
z matematyki i fizyki. W drugim roku studenci ob-
jęci zostali wsparciem Akademickiego Biura Karier. 
W trzecim – najlepsi studenci, którzy uczestniczyli 
zarówno w zajęciach fakultatywnych z matema-
tyki, jak i fizyki, oraz ci aktywnie uczestniczący 

w działaniach realizowanych przez ABK, odbywali 
trzymiesięczne staże zawodowe.

Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnolo-
gii realizował projekt pt. „Biotechnologia szansą na 
lepszą pozycję na rynku pracy”. Projekt był współfi-
nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), a skierowa-
no go do studentów kierunku biotechnologia. Pro-
gram obejmował 70 studentów, którzy pobierali 
stypendia, brali udział w zajęciach wyrównawczych 
z chemii i biologii, w kursach, wyjazdach studyjnych, 
stażach krajowych i zagranicznych w instytucjach 
związanych z biotechnologią. 

NOWOCZESNA DYDAKTYKA
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 → TUTORING ZAGOŚCIŁ W AKADEMII IM. 
JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NIE 
TYLKO JAKO WAŻNY PRZEDMIOT PRAC 
BADAWCZYCH, ALE TAKŻE JAKO ŹRÓDŁO 
INSPIRACJI DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 
DYDAKTYCZNE, STAJĄC SIĘ TYM SAMYM 
ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM UCZELNI. 

Z początkiem roku akademickiego 2016/2017 stał 
się metodą nauczania dostępną dla wszystkich stu-
dentów już od drugiego semestru pierwszego roku 
studiów licencjackich i magisterskich. Takie działanie 
zostało poprzedzone powołaniem pełnomocnika 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ds. tutoringu, a także rekrutacją chętnych do stoso-
wania tej metody nauczycieli akademickich. Zostali 
oni zaproszeni do udziału w specjalnym, nowocze-
snym w swojej formule 60-godzinnym szkoleniu tu-
torskim, odbywającym się pod opieką merytoryczną 
Towarzystwa Edukacji Otwartej. 

E-learning, inaczej zwany e-nauczaniem lub naucza-
niem zdalnym, jest formą kształcenia, które odbywa 
się na odległość. Jest to nowoczesny sposób prze-
kazywania wiedzy, pozwalający na przeprowadzenie 

Przyjęta w Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie formuła tutoringu nie jest obligatoryjna dla 
studentów, natomiast pozwala chętnym na doświad-
czenie wyjątkowej współpracy z tutorem-mistrzem- 
towarzyszem, która może stać się katalizatorem ich 
rozwoju. Student, w ramach przedmiotu swobodnego 
wyboru, może wskazać tutora, z którym chce praco-
wać indywidualnie w danym semestrze. Wzajemna 
interdyscyplinarna praca tutorska może, w zależno-
ści od potrzeb i gotowości podopiecznego, zmierzać 
w kierunku rozwoju stricte naukowego (tutoring aka-
demicki) lub osobistego (tutoring rozwojowy). System 
tutorski, dający przestrzeń na poznanie studenta, do-
strzeżenie (wydobycie) jego mocnych stron i talentów, 
budowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku 
i zaufaniu, pozwala na wzmocnienie w podopiecz-
nym poczucia sprawczości, umiejętności krytycznego 
myślenia, zdolności retorycznych, ale także na wykre-
owanie wizji własnej kariery zawodowej. Może przy-
czynić się do podniesienia satysfakcji i poziomu moty-
wacji w działaniu, stać się źródłem inspiracji zarówno 
dla studenta, jak i nauczyciela akademickiego, wzmac-
niając tym samym potencjał twórczy samej Uczelni.

kursu, szkolenia czy nawet studiów, bez obecności 
studentów i prowadzącego w sali wykładowej, zajęcia 
bowiem odbywają się za pośrednictwem Internetu. 
Zajęcia e-learningowe mogą przybierać różną formę: 
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stylach uczenia się możliwość nauki w preferowany 
przez nich sposób, CTWIONS umożliwiło nauczy-
cielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej.

Dodatkowym atutem jest możliwość kontaktu z ro-
dowitym Brazylijczykiem, Słowaczką, Rosjanką czy 

Ukrainką. CTWIONS współpracuje z lektorami z kra-
jów, których języków uczy.

To ważne, albowiem pracodawcy coraz częściej wy-
magają znajomości kilku języków, a do tego patrzą 
przychylnie na osoby posługujące się tzw. „językami 
rzadkimi”, czyli rzadko spotykanymi w ofertach szkół. 
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Z myślą o studentach i absolwentach Uczelni, Cen-
trum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki 
i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
od października 2016 r. prowadzi bezpłatne kur-
sy języków obcych, których czasem próżno szukać 
w ofercie częstochowskich szkół. Propozycja obej-
muje zajęcia z języków: słowackiego, czeskiego, ro-
syjskiego, ukraińskiego, hiszpańskiego, portugalskie-
go czy włoskiego. Dodatkowo, lecz odpłatnie, z zajęć 
języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego 
oraz migowego może skorzystać każdy. Organiza-
torzy pamiętają również o najmłodszych. Specjalnie 
dla nich w 2015 r. stworzono ofertę kursu języka an-
gielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Zajęcia 
łączą tradycyjne elementy pracy z książką oraz no-
woczesne technologie. W czerwcu 2016 r. wszyscy 
uczestnicy ukończyli kurs z wyróżnieniem, otrzymali 

mogą to być e-kursy wspierające, a nawet rozszerzają-
ce tradycyjne zajęcia. Mogą to być też zajęcia w trybie 
„mieszanym”, tzw. „blended learning”, w którym część 
zajęć tradycyjnych zostaje efektywnie zastąpiona pra-
cą zdalną. Mogą to być wreszcie zajęcia w 100% reali-
zowane za pośrednictwem platformy e-learningowej, 
w trybie zdalnym. Obecnie, przy wsparciu Centrum 
Kształcenia na Odległość – jednostki odpowiedzialnej 
za proces wdrażania e-learningu w Akademii im. Jana 
Długosza, wykładowcy podnoszą swoje kompetencje 
z zakresu projektowania i prowadzenia zajęć e-learnin-

dyplomy, a tym samym przeszli do historii Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie jako pierwsi, naj-
młodsi absolwenci tej Uczelni.  

W grudniu 2016 r. dzięki wsparciu władz Uczelni 
i Urzędu Miasta, Centrum Transferu Wiedzy i Inno-
wacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie przeobraziło klasyczne 
sale wykładowe w prawdziwe cyfrowe laboratoria 
językowe. Nowoczesne pracownie to przyszłość na-
uki języków. To także doskonałe rozwiązanie wspo-
magające naukę na studiach i spełniające swoje role 
w grupach o różnej liczebności.

W celu zmniejszenia dysonansu technologicznego 
między życiem akademickim a życiem w nowocze-
snym świecie oraz by zapewnić studentom o różnych 

gowych. Uczestniczą w szkoleniach on-line, dokładnie 
poznając środowisko, w którym „za chwilę” sami będą 
uczyć oraz w szkoleniach stacjonarnych – doskonaląc 
warsztat pracy na uczelnianej platformie e-learningo-
wej. Wielu wykładowców Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie wykorzystuje e-learning do wspie-
rania bądź rozszerzania swoich wykładów. W najbliż-
szym semestrze rozpoczną się pierwsze zajęcia reali-
zowane w 100% w formie e-learningu, zostaną one 
uruchomione m.in. na Wydziale Pedagogicznym oraz 
Wydziale Filologiczno-Historycznym.
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 → OD 2001 R. WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-
-PRZYRODNICZY MA UPRAWNIENIA DO 
NADAWANIA STOPNIA DOKTORA W DZIE-
DZINIE NAUK FIZYCZNYCH, W DYSCYPLINIE 
FIZYKA. DOTYCHCZAS PRZEPROWADZO-
NO PONAD 20 PRZEWODÓW DOKTOR-
SKICH, W TYM 4 W SYSTEMIE CO-TUTELLE, 
A NASTĘPNE SĄ W TOKU. 

Doktorat w systemie co-tutelle to sposób na 
umiędzynarodowienie badań doktoranta, dający 
także możliwość pracy początkującemu naukow-
cowi w międzynarodowym zespole badawczym. 
To również wielka przygoda i perspektywa po-
znania innej kultury. Doktorant pracuje pod opie-
ką dwóch współpromotorów: pracownika nauko-
wego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
oraz naukowca z zagranicznej uczelni. W efekcie 
doktorant uhonorowany jest podwójnym dyplo-
mem, polskim i zagranicznym. Praca takiego dok-
toranta wymaga długotrwałych pobytów za gra-
nicą, które finansowane są z różnych programów 
stypendialnych oraz grantów naukowych. Mgr 
Karolina Ordon, realizująca doktorat w systemie 
co-tutelle, jest laureatką stypendium Excellent 
Eiffel. Grant rządu francuskiego, przyznawany 
najlepszym doktorantom na prowadzenie badań 
naukowych we Francji, pozwolił Pani Ordon na 
roczny pobyt w Uniwersytecie du Maine w Le 
Mans.

Kierunek praca socjalna, studia I stopnia, został 
uhonorowany Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 
w Konkursie i Programie Akredytacji Kierunków Stu-
diów organizowanym przez Fundację Rozwoju Edu-
kacji i Szkolnictwa Wyższego. Kapituła konkursu przy-
znawała certyfikaty kierunkom i programom studiów 
najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym na polskich 
uczelniach, dobrze odpowiadającym na potrzeby 
rynku pracy. Kierunek studiów jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną 
kadrę pomocy społecznej, w celu przeciwdziałania 
niekorzystnym zmianom społecznym, takim jak m.in.: 
marginalizacja osób i grup, wykluczenie społeczne czy 
dezintegracja i alienacja społeczna. Studenci, planu-
jąc swoją ścieżkę kariery zawodowej, mają możliwość 
wyboru specjalności: „Praca z rodziną”, „Poradnictwo 
i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością 
i przewlekle chorych” oraz „Case Management”.

„Case Management” to nowa oferta skierowana do 
studentów chcących studiować w systemie dual-
nym i uzyskać certyfikat niemieckiej uczelni Hoch-
schule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim. 
Specjalność powstała z myślą o przyszłych absol-
wentach, którzy zostaną przygotowani do realizacji 
zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecz-
nej oraz do roli Case Managera służb publicznych, 
co podyktowane jest dbałością o zintegrowanie 
działań szeroko rozumianej pomocy społecznej –
usług społecznych z rynkiem pracy. Studenci tej 
specjalności kształcą się w systemie praktyczno- 
teoretycznym w uczelni rodzimej oraz w uczelni part-
nerskiej, korzystając ze wsparcia w ramach programu 
Erasmus+.
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basadorem ZF TRW, reprezentującym jednego 
z największych pracodawców w regionie.

CTWIONS organizuje spotkania z przedsiębiorcami, 
szkolenia z podstaw planowania finansowego, które 
prowadzą doświadczeni managerowie. Takie działa-
nia mają na celu przekazywanie informacji o nowych 
ideach, wyjaśniają mechanizmy działania gospodarki 
w praktyce. Informacje te wpływają bezpośrednio 
na kierunki badań naukowców.

CTWIONS pomaga również określić potencjał 
komercjalizacji projektów badawczych oraz stara 
się inicjować i rozwijać powiązania klastrowe z in-
nymi ośrodkami naukowymi, w tym z Ústav Ce-
loživotného Vzdelávania Uniwersytetu w Żylinie 
oraz zrzeszeniem „PACTT” skupiającym przedsta-
wicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych 
za zarządzanie i komercjalizację własności inte-
lektualnej.

PATENTY

W wyniku realizacji projektu naukowego pt. „Bio-
resorbowalne polimerowe porowate nośniki ży-
wych komórek wykazujące zjawisko zapamiętywa-
nia kształtu”, finansowanego przez NCN w latach 
2011−2014, Urząd Patentowy RP udzielił 2 paten-
tów w roku 2016. Przedmiotem obu patentów o tym 
samym tytule „Sposób wytwarzania porowatych 
rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych 
komórek” jest sposób wytwarzania porowatych 
rusztowań przeznaczonych do hodowli żywych 
komórek, wykorzystywanych w medycynie do le-
czenia dużych ubytków tkankowych (PAT.224391), 
a także do prowadzenia hodowli komórkowych in 
vitro (PAT.224426). Opatentowane rusztowania 
komórkowe, wykonane z biokompatybilnych i bio-
degradowalnych termoplastów, posiadają własność 
pamięci kształtu, co umożliwia wytworzenie z nich 
porowatych rusztowań o skompresowanym/po-

większonym kształcie tymczasowym w stosunku do 
wyjściowego kształtu permanentnego, które w wy-
niku działania impulsu temperaturowego, jakim jest 
temperatura ciała ludzkiego, ulega samoistnej eks-
pansji/kompresji do wymiarów początkowych. 

Wyniki badań podstawowych o potencjale aplika-
cyjnym, uzyskane w trakcie realizacji kierowanych 
przez prof. dr. hab. Józefa Drabowicza projektów 
NCN w ramach konkursów OPUS, zostały zabez-
pieczone poprzez przygotowanie kilku krajowych 
i europejskich zgłoszeń patentowych Jego współ-
autorstwa. Ich przygotowanie było również związa-
ne z realizacją przez zespół pracowników Instytutu 
Chemii Ochrony Środowiska i Biotechnologii w la-
tach 2013−2016 projektu zatytułowanego „Ochro-
na patentowa metod syntezy i biologicznej aktyw-
ności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych 

Od kilku lat Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie systematycznie uruchamia kierunki studiów 
w obszarze nauk o zdrowiu. Początków badań w tym 
zakresie można doszukiwać się w uruchomionym kil-
ka lat temu kierunku wychowanie fizyczne (obecnie 
kierunek I i II stopnia). Kilka lat później uruchomiono 
i przeprowadzono rekrutację na kierunki: fizjoterapia 
(studia I stopnia), dietetyka (I stopnia), kosmetolo-
gia (I stopnia). Pod koniec 2016 r. Uczelnia uzyskała 
zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na uruchomienie kierunku pielęgniarstwo (I stopnia). 
Pierwsza rekrutacja planowana jest na rok akade-
micki 2017/2018. Uczelnia zainwestowała znacz-
ne sumy w przygotowanie i wyposażenie laborato-

riów związanych z procesem kształcenia studentów 
oraz z prowadzeniem badań. Obecnie kierunki nauk 
o zdrowiu znajdują się w strukturach dwóch Wy-
działów: Pedagogicznego i Matematyczno-Przyrod-
niczego. Władze Uczelni nie wykluczają uruchomie-
nia w przyszłości osobnej jednostki: Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. By zrealizować ten cel, przystąpiono do 
intensywnych prac nie tylko związanych z inwesty-
cjami w aparaturę i zaplecze, ale także z jednocze-
niem wokół tej idei specjalistów: lekarzy i menadże-
rów, zajmujących się stosowną problematyką. Stąd 
odbywające się coraz częściej w Uczelni sympozja 
i konferencje poświęcone problematyce związanej 
ze zdrowiem.

NAUKI O ZDROWIU
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Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga 
obecnie innowacji w postaci nowych produktów 
i usług, które trafią na rynek oraz do konsumentów. 
Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe pro-
dukty, usługi, technologie, techniki marketingowe 
i rozwiązania organizacyjne decyduje o sukcesie ryn-
kowym osób, przedsiębiorstw i całych gospodarek. 

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze 
Nauki i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie stanęło przed wyzwaniem współczesności, 
w perspektywie mikro-, mezo- i makroekonomicz-
nej, intensyfikując mechanizmy transferu techno-
logii i komercjalizacji wiedzy. W związku z tym od 

2014 r. CTWIONS współpracuje m.in. z Wydziałem 
Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta 
Częstochowy oraz Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Częstochowie. 

Współpraca środowiska naukowego z przedsię-
biorcami sprzyja nie tylko rozwojowi i zwiększe-
niu innowacyjności przedsiębiorstw, ale także 
prowadzi do powstawania nowych rozwiązań 
naukowych. CTWIONS ułatwia prowadzenie 
dialogu między naukowcami a przedsiębiorstwa-
mi, jak i między samymi jednostkami naukowymi 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 
października 2016 r. jednostka współdziała z Am-

KOMERCJALIZACJA WIEDZY



Rola biblioteki akademickiej polega z jednej strony 
na aktywnym włączaniu się w realizowany w Uczel-
ni proces dydaktyczny, a z drugiej – na przygoto-
waniu użytkownika do samodzielnego korzystania 
z różnorodnych źródeł informacji. Szczególną rolę 
w tym procesie odgrywa bibliotekarz jako wyspecja-
lizowany pośrednik i przewodnik w świecie informa-
cji. Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, jako wiodąca biblioteka naukowa 
regionu, posiada niezmiernie bogaty i różnorodny 
księgozbiór. W latach 2011−2016 jego stan wzrósł 
o 20 515 woluminów, i wynosi obecnie 350 764 jed-
nostek inwentarzowych. Biblioteka stara się o kre-
owanie dobrego wizerunku w środowisku akademic-
kim i regionalnym poprzez organizowanie cyklicznych 
wystaw tematycznych i okolicznościowych, prezen-
tacji oraz referatów m.in. w ramach „Dni Otwartych 
w Bibliotece”.

W oparciu o aktualne potrzeby i wymagania użyt-
kowników w zmieniającej się rzeczywistości, w kon-
tekście nowych tendencji w edukacji i rewolucji 

technologicznych, biblioteki kładą nacisk nie tylko na 
pracę z użytkownikiem, ale także starają się promo-
wać osiągnięcia naukowe pracowników. Mając to na 
względzie, nasza biblioteka stworzyła Bibliotekę Cy-
frową, której zadaniem jest prezentowanie pełnych 
tekstów publikacji naukowych pracowników AJD.

W 2014 r. nawiązano współpracę ze Stowarzysze-
niem Wydawców Naukowych Crossref, które rozwi-
ja wspólną infrastrukturę do obsługi efektywnej ko-
munikacji naukowej. Dzięki podpisaniu dwustronnej 
umowy, artykuły zamieszczone w Pracach Nauko-
wych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
mają nadawane identyfikatory DOI, co umożliwia 
precyzyjne odnalezienie dokumentu elektroniczne-
go w Sieci. Do chwili obecnej zgłoszono do Crossre-
fu 588 prac.

Od 2015 r. trwają prace nad umieszczaniem w syste-
mie Polon bibliografii publikacji naukowych pracow-
ników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Aktualny stan bazy to 3926 publikacji.

BIBLIOTEKA

cieczy jonowych, kompleksów układów węglo-
wodanowych z jonami metali grup przejściowych 
oraz nanorurek węglowych, funkcjonalizowanych 
podstawnikami ze steregenicznym heteroatomem”, 
przyznanego przez NCBiR w ramach Programu Pa-
tent Plus. Dwa zgłoszenia oparte zostały na wyni-

kach badań nad modyfikacją nanorurek węglowych 
i ich supramolekularnymi kompleksami z estrami 
sulfinowymi. Trzy inne zostały oparte na wynikach 
związanych z syntezą i wykorzystaniem cieczy jo-
nowych, pochodnych wybranych chiralnych połą-
czeń heteroorganicznych.
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 → AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘ-
STOCHOWIE SŁYNIE ZE ŚWIETNYCH TRA-
DYCJI SPORTOWYCH. STUDENCI UCZEL-
NI ODNOSILI SUKCESY W RYWALIZACJI 
SPORTOWEJ NA ARENIE OGÓLNOPOLSKIEJ 
I MIĘDZYNARODOWEJ. 

Do osiągnięć sportowych przyczyniła się działalność 
KU AZS AJD Częstochowa (głównie sekcji podnoszenia 
ciężarów i tenisa stołowego); sekcji sportowych, działa-
jących przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; 
klubów i towarzystw, współpracujących z Akademią im. 
Jana Długosza w Częstochowie, m.in. ISD AJD „Gol” 
Częstochowa, KS „Stradom” AJD Częstochowa, WLKS 
„Kmicic AJD Złote Arkady” Częstochowa, KS „Ra-
ków” Częstochowa, CKS „Budowlani” Częstochowa, 
KS „Częstochowianka” Częstochowa. Nasi studenci 
uprawiają różne dyscypliny sportu w klubach i towa-
rzystwach sportowych, gdzie podnoszą umiejętności 
sportowe, a jednocześnie na zawodach akademickich 
reprezentują Uczelnię. 

Wśród sukcesów sportowych sekcji podnoszenia cię-
żarów należy wymienić m.in. medalowe osiągnięcia 
Łukasza Greli i Adriana Pawlickiego w imprezach mię-
dzynarodowych. Łukasz Grela wywalczył złoty medal 
i tytuł Akademickiego Mistrza Świata, zdobył także dwa 
brązowe medale Mistrzostw Europy w kat. 94 kg. Jego 
kolega klubowy – Adrian Pawlicki zajął III miejsce pod-
czas Akademickich Mistrzostw Świata. Sportowcy sek-
cji podnoszenia ciężarów zdobywali medale Mistrzostw 
Polski w kategorii wiekowej seniorów i młodzieżowców, 
trenując pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Pilisa.

Osiągnięcia sportowe odnosiła sekcja tenisa stołowego 
KU AZS AJD Częstochowa. W rozgrywkach ekstraligi 
tenisa stołowego występuje od wielu lat żeńska dru-
żyna, mając na koncie medalowe osiągnięcia. Tenisistki 
stołowe, trenowane przez dr. Wiesława Piętę, repre-
zentują Polskę podczas imprez rangi mistrzostw Świata 
i Europy, a także na uniwersjadach, Akademickich Mi-
strzostwach Świata i Europy oraz Europejskich Igrzy-
skach Studentów. Martyna Klekot na Akademickich 
Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym zdobyła 
2 medale (złoty i brązowy). Sportowcy AJD uczestni-
czyli w imprezach rangi mistrzowskiej także w innych 
dyscyplinach, m.in. w badmintonie, piłce siatkowej, te-
nisie ziemnym. Adrian Franc zdobył medale w Otwar-
tych Mistrzostwach Świata Freestyle Football (SHOW). 
Sukcesy odnoszą zawodnicy sportów walki, którzy tre-
nują pod kierunkiem trenera dr. hab. Jacka Wąsika, prof. 
AJD, osiągając sukcesy m.in. na Mistrzostwach Świa-
ta Taekwon-do. Corocznie studenci – sportowcy AJD 
brali udział we współzawodnictwie blisko 200 uczelni 
w Akademickich Mistrzostwach Polski, plasując się na 
czołowych miejscach w klasyfikacji ogólnej, jak również 
w rywalizacji w tzw. typach uczelni. W ostatnich Igrzy-
skach XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro (Brazylia), które 
odbyły się w 2016 r., XIX miejsce w konkurencji lekko-
atletycznej, chodu na dystansie 20 km, zajął Jakub Jelo-
nek – pracownik naukowo-dydaktyczny naszej Uczelni. 
Akademia może się pochwalić wybitnymi absolwentami, 
którzy odnoszą olbrzymie sukcesy w działalności sporto-
wej. Należą do nich: reprezentant Polski w piłce nożnej 
– Jakub Błaszczykowski, absolwent Wydziału Pedago-
gicznego na kierunku turystyka i rekreacja, a także ab-
solwent kierunku historia – Jacek Magiera, trener klubów 
piłkarskich, aktualnie prowadzący pierwszą drużynę Legii 
Warszawa.
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Ważnymi kryteriami oceny działalności uczelni są 
rankingi. Pozycjonują one głównie poziom badań 
naukowych, czasem tylko dydaktyki (bądź obu tych 
obszarów) na tle innych jednostek. 

Rankingi mają charakter lokalny lub globalny. Ran-
kingi krajowe poziomu badań w poszczególnych 
uczelniach sporządzane są co kilka lat. Popularnym 
kryterium rankingowym poziomu badań prowadzo-
nych w uczelni jest tzw. indeks Hirscha, bazujący na 
cytowalności prac. W rankingu „Forum Akademic-
kiego” (nr 5 z 2013) i „Polityki” Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie zajmuje 40. miejsce (na 
ok. 400 uczelni polskich). Autorzy rankingu wska-
zują jednak, że indeks Hirscha jest parametrem za-
leżnym od wielkości uczelni dlatego przeskalowali 
wyniki, uwzględniając różnice wielkości uczelni przy 
pomocy tzw. zmodyfikowanego indeksu Hirscha. 
W tym zestawieniu AJD zajmuje 22. miejsce w kra-
ju! Oprócz rankingów naukowych, publikowane są 

rankingi dydaktyczne. Najpopularniejszy w Polsce 
jest ranking miesięcznika „Perspektywy”. Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie lokuje się 
w środku tabeli uczelni akademickich (w Polsce jest 
ich 117). W prestiżowym rankingu Hirscha AJD zaj-
muje 35. pozycję (Forum Akademickie, maj 2013).

Wiele popularnych zestawień uczelni w skali 
światowej koncentruje się na wyłonieniu symbo-
licznej najlepszej setki. Jedyny kompletny ranking 
uczelni wg czterech kryteriów oferuje hiszpański 
Instytut Scjentometrii. Wyniki są publikowane 
na stronie www.webometrics.info (rankingi ok.  
20 000 uczelni całego świata, w tym wszystkie 
polskie, także prywatne). W kryterium rankingo-
wym EXCELENCE – (doskonałość, to kryterium 
zlicza liczbę publikacji danej uczelni należących 
do 10% najczęściej cytowanych w swej dziedzinie) 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaj-
muje 48. pozycję. 
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