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Ulotka informacyjna 

 

 
 

 
 

Informacje ogólne 

 

 
         Nazwa uczelni 

 
 

 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  

w Częstochowie 

 
Adres 

 
ul. Waszyngtona 4/8  
42-200 Częstochowa 

 

 
Strona internetowa 

 

 
http://www.ujd.edu.pl/ 

 
Rektor 

 

 
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 
Kod Erasmusa 

 

 
PL CZESTOC02 

mailto:international@ujd.edu.pl
http://www.ujd.edu.pl/
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                                      Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 
 

Instytucjonalny 
Koordynator Programu 

Erasmus+ 

 

    mgr Bartłomiej Kowalik                                                                           
Tel.: +48 34 3784 364 (PL, EN), pok. 116                                                               

E-mail: b.kowalik@ujd.edu.pl  
E-mail: international@ujd.edu.pl  

 

 

Zastępca 
Instytucjonalnego 

Koordynatora Programu 
Erasmus+ 

 

mgr Illia Kulchikovskyi                                                                              
Tel.: 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU), pok. 143                                                        

E-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl                                                                        
E-mail: international@ujd.edu.pl  

 

 

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+ 
 

 

 
Wydział Humanistyczny 

 

dr Beata Rusek                                                                                                 
E-mail: beata.rusek@ujd.edu.pl 

 
 

 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

 

dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD                                                                                                                               
E-mail: a.marzec@ujd.edu.pl  

 
 

 

Wydział Nauk 
Społecznych 

 

dr Karol Motyl                                                                                              
E-mail: k.motyl@ujd.edu.pl  

 

 
 

Wydział Nauk Ścisłych, 
Przyrodniczych i 

Technicznych 
 

 
 

dr Joanna Świątek-Prokop                                                                      
E-mail: j.prokop@ujd.edu.pl  

 
Wydział Prawa i Ekonomii 

 

dr Paulina Bieś-Srokosz                                                                                 
E-mail: p.bies@ujd.edu.pl 

 
 

 
 
 
 

Wydział Sztuki 

 

 
 

sztuki plastyczne: mgr Żaneta Wojtala                                                                      
E-mail: z.wojtala@ujd.edu.pl  

 
 

sztuki muzyczne: dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD                                 
E-mail: b.karaskiewicz@ujd.edu.pl 

 
 

 

mailto:international@ujd.edu.pl
mailto:b.kowalik@ujd.edu.pl
mailto:international@ujd.edu.pl
mailto:i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl
mailto:international@ujd.edu.pl
mailto:beata.rusek@ujd.edu.pl
mailto:a.marzec@ujd.edu.pl
mailto:k.motyl@ujd.edu.pl
mailto:j.prokop@ujd.edu.pl
mailto:p.bies@ujd.edu.pl
mailto:z.wojtala@ujd.edu.pl
mailto:b.karaskiewicz@ujd.edu.pl


 

 
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa 
Tel.: 34 37 84 271, 34 37 84 364; 
E-mail: international@ujd.edu.pl 

 

Informacje dla studentów i doktorantów przyjeżdżających Erasmus+ 
 

 

Ważne informacje w 
związku z zagrożeniem 

epidemicznym 
 

 
 

https://nawa.gov.pl/covid-19/komunikaty-nawa 
 

 
 

Organizacja roku 
akademickiego  

 

            

             Semestr zimowy: 1 października – 28 lutego 
                            Semestr letni: 1 marca – 3 lipca 
 
 

 
 
 

Rekrutacja na studia – 
terminy zgłoszeń 

 

 
informacje dot. nominowanych studentów należy przesłać  

na adres international@ujd.edu.pl 
w terminie do 

- 15 czerwca (semestr zimowy) 
- 30 listopada (semestr letni) 

 
 

 
 
 

 
  Wymagania językowe 

 

 

 
certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego 

i / lub angielskiego na poziomie min. B1 lub B2: 
european language levels. 

 
Akceptujemy wszystkie międzynarodowe certyfikaty 

językowe, w tym TOEFL, CAMBRIDGE, IELTS, itp. 
W przypadku braku certyfikatu językowego, prosimy  
o przesłanie potwierdzenia posiadania umiejętności 

językowych studenta wydanego przez uczelnię macierzystą. 
 
 
  

 

Katalog kursów w j. 
obcych dla studentów 

przyjeżdżających 
 

 
 

 

http://www.en.ujd.edu.pl/uploads/article/list-of-courses-
ed91b88525.pdf  

 
 

 

 

Folder Uczelni 
 

 

 

http://www.ujd.edu.pl/uploads/article/folderen-72182a0e5f.pdf 
  

 
 
 

Ready, Study, Go! Poland 
(UJD profil) 

 
 
 
 

https://go-poland.pl/pl/node/2356  
 
 
 

 
 

 
Wirtualny Spacer UJD 

 
http://www.ujd.edu.pl/uploads/ujd.html 
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System oceniania 
 

 
 
 

 
 

Ocena Słownie Punkty (%) 

A = 5 Bardzo dobry 90 – 100 

B = 4,5 Dobry plus 79 – 89 

C = 4 Dobry 68 – 78 

D = 3,5 Dostateczny plus 57 – 67 

E = 3 Dostateczny 46 – 56 

F or FX = 2 Niedostateczny mniej niż 46 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubezpieczenie zdrowotne 

 
Każdy student jest odpowiedzialny za posiadanie ubezpieczenia 

na czas pobytu w Polsce.  
 

Studenci z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego powinni zwrócić się do zakładu ubezpieczeń                    
w kraju macierzystym w celu wydania im Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia                                
do podstawowej opieki zdrowotnej. Zaleca się również 

zapewnienie sobie na czas pobytu za granicą dodatkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Obywatele spoza UE są zobowiązani do posiadania 
ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego 

zapewniającego co najmniej: 

• koszty pomocy medycznej udzielanej w nagłych 
wypadkach; 

• koszty leczenia chorób przewlekłych; 
• koszty transportu do najbliższej placówki medycznej 

świadczącej wyżej wymienione usługi; 
• koszty transportu w celu powrotu pacjenta do kraju 

pochodzenia w przypadku poważnej choroby lub śmierci; 

Obywatele spoza UE mogą uzyskać polisę ubezpieczeniową 
obejmującą wyżej wymienione pakiety w lokalnych zakładach 

ubezpieczeń w swoich krajach. 
 

 
 

Wiza 
 
 
 

 

 

Studenci potrzebujący wizy na wjazd do Polski muszą uzyskać ją 
we własnym zakresie, korzystając przy tym z zaproszenia 

wystawionego przez UJD. 
 

Więcej informacji: international@ujd.edu.pl  
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Zakwaterowanie 
 
 
 
 

 
 

 

Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o pokój jedno- lub 
dwuosobowy w Domu Studenckim „Skrzat”  

przy ul. Dąbrowskiego 76/78 - w pobliżu centrum miasta, skąd 
można łatwo dostać się do dowolnego budynku należącego  

do Uniwersytetu. 
 

Cena za zakwaterowanie w Domu Studenckim: 
• 400 zł/miesiąc za miejsce w pokoju 1-osobowym; 
• 300 zł/miesiąc za miejsce w pokoju 2-osobowym. 

 

Bezpłatny dostęp do Internetu poprzez kabel ethernet jest 
możliwy w każdym pokoju 

(o szczegóły można dopytać w recepcji D.S.) 
     http://www.skrzat.ajd.czest.pl/index.php?page=akademik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport z lotniska: 
 

Aby dostać się do Częstochowy, wybierz najbliższe lotnisko 
Katowice (KTW), które znajduje się w odległości 36,4 km                          

od Częstochowy. Inne lotniska w pobliżu to: Kraków (KRK) (93,8 
km), Wrocław (WRO) (160,9 km), Warszawa Chopin (WAW) 

(199,5 km) i Warszawa Modlin (WMI) (211,5 km). 
 

Do Częstochowy można następnie dostać się autokarem, 
minibusem lub pociągiem. Szczegółowe informacje o 

połączeniach można znaleźć na następujących stronach 
internetowych: 

 
Z lotniska w Katowicach do Częstochowy: 

https://www.flixbus.pl/; 
https://www.pyrzowiceekspres.pl/; 

 
Z lotniska Kraków-Balice: 
https://www.flixbus.pl/;  

https://www.busradar.pl/;  
 

Pociąg z Krakowa do Częstochowy:  
https://rozklad-pkp.pl/  

 
Transport lokalny: 

 
Transport lokalny korzysta z kilku rodzajów biletów, w zależności 

od zasięgu (jednego lub kilku miast) i firm autobusowych. Jeśli 
podróżujesz dość często, rozważ zakup biletu miesięcznego lub 

kwartalnego. Wszystkie środki transportu oferują zniżki dla 
studentów. Aby skorzystać ze zniżek, musisz mieć ważną 

legitymację studencką. 
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Rozkłady jazdy i taryfy są dostępne na stronach internetowych: 
 

Wyszukiwarka połączeń kolejowych: 
https://rozklad-pkp.pl/  

 
  Wyszukiwarka polaczeń autobusowych: 

http://mzd.czest.pl/publiczny-transport-zbiorowy/rozklady-jazdy  
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