
 

 
 

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.31.2020 

REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO –PRZYRODNICZEGO 

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie 

Zasad składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, 

stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi 

na semestr zimowy 2020/2021  
 

Wnioski należy składać w terminie do 5 października 2020 r. 
Ze względu na formę składania wniosków powyższy termin jest ostateczny 

 i nie będzie przedłużany. 
 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz w celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu 

studentów i graniczenia przemieszczania się po budynkach możliwe będzie składanie 

wniosków wraz z pełną dokumentacją na cztery sposoby: 

1. wysyłając listem poleconym 

lub 

2. wysyłając mailem 

lub 

3. dostarczając do specjalnych skrzynek 

lub 

4. osobiście (wyłącznie w szczególnych sytuacjach)   

  

Wszystkie wnioski dot. stypendium dostępne są na stronie 

http://www.dss.ujd.edu.pl/393,Stypendia---pomoc-materialna 

 

1. Wysyłając listem poleconym (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm 

kurierskich na adres właściwego Dziekanatu Wydziału obsługującego dany kierunek 

studiów): 
 

Dziekanat 

Wydziału Humanistycznego  

al. Armii Krajowej 36a 

42-200 Częstochowa 

 

Dziekanat 

Wydziału Nauk Społecznych  

ul. Waszyngtona 4/8 

42-200 Częstochowa  

 

Dziekanat 

Wydziału Prawa i Ekonomii  

ul. Zbierskiego 2/4 

42-200 Częstochowa 

http://www.dss.ujd.edu.pl/393,Stypendia---pomoc-materialna
http://www.whum.ujd.edu.pl/
http://www.wns.ujd.edu.pl/
http://www.wpie.ujd.edu.pl/


 

 
 

 

Dziekanat 

Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych  

al. Armii Krajowej 13/15 

42-200 Częstochowa 

 

Dziekanat 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

al. Armii Krajowej 13/15 

42-200 Częstochowa  

 

Dziekanat 

Wydziału Sztuki  

ul. Waszyngtona 4/8 

42-200 Częstochowa 

 

2. Wysyłając mailem na adres pracownika Dziekanatu obsługującego dany kierunek 

studiów.  

 

Wniosek wraz z dokumentami powinien być wydrukowany, czytelnie wypełniony 

i podpisany, a następnie zeskanowany i przesłany w formacie pdf. W związku z tym, 

że wnioski wraz z załącznikami muszą być wydrukowane przez pracowników 

Dziekanatu Wydział, prosimy nie wykonywać zdjęć tych dokumentów, ponieważ 

często zdjęcia są niewyraźne i nieczytelne.  

Potwierdzeniem przyjęcia wniosku jest informacja mailowa z Uczelni. 

 

W terminie wyznaczonym przez Dziekana student ma obowiązek dostarczyć 

oryginały dokumentów zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla Studentów 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
http://www.dss.ujd.edu.pl/393,Stypendia---pomoc-materialna  

    Wykaz kierunków oraz adresów mailowych, na które należy przesyłać wnioski: 

Nazwa kierunku Adres mailowy 

Administracja I stopień 

studia stacjonarne 
a.aramowicz@ujd.edu.pl 

Administracja I stopień 

studia niestacjonarne 
e.nowojska@ujd.edu.pl 

Administracja II stopień 

studia stacjonarne 
a.aramowicz@ujd.edu.pl 

Administracja II stopień 

studia niestacjonarne 
e.nowojska@ujd.edu.pl 

Analityka i kreatywność społeczna - I stopień 

studia stacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Bezpieczeństwo narodowe I i II stopień, 

studia niestacjonarne 
d.jamrozik@ujd.edu.pl 

Bezpieczeństwo narodowe I, II stopień 

studia stacjonarne 
d.jamrozik@ujd.edu.pl 

Biotechnologia I i II stopień 

studia stacjonarne  
e.wypych@ujd.edu.pl 

Chemia / Fizyka III stopień 

studia stacjonarne  
m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl 

http://www.wnspt.ujd.edu.pl/
http://www.wns.ujd.edu.pl/
http://www.dss.ujd.edu.pl/393,Stypendia---pomoc-materialna


 

 
 

Chemia I i II stopień 

studia stacjonarne  
m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl 

Chemia I i II stopień 

studia stacjonarne  
m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl 

Dietetyka I stopień 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
e.galas@ujd.edu.pl 

Dziennikarstwo i kultura mediów - I i II stopień 

studia stacjonarne 
m.mizgala@ujd.edu.pl 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i II stopień  

studia stacjonarne 
j.rezek@ujd.edu.pl 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopień  

studia stacjonarne 
j.rezek@ujd.edu.pl 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II rok - I stopień 

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II rok - I stopień 

studia niestacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Ekonomia I stopień 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
e.nowojska@ujd.edu.pl 

Filologia angielska I i II stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
m.rech@ujd.edu.pl 

Filologia germańska  I i II stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
m.rech@ujd.edu.pl 

Filologia polska I i II stopień 

studia stacjonarne 
m.mizgala@ujd.edu.pl 

Filozofia I i II stopień 

studia stacjonarne 
m.mizgala@ujd.edu.pl 

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
m.styra-zielonka@ujd.edu.pl 

Fizyka I i II stopień 

studia stacjonarne 
e.galas@ujd.edu.pl 

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopień 

studia stacjonarne 
j.rezek@ujd.edu.pl 

Grafika I i II stopień 

studia stacjonarne 
j.rezek@ujd.edu.pl 

Historia I, II i III stopień 

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo III stopień 

studia stacjonarne  

m.pietrzykowska@ujd.edu.pl 

Iberoznawstwo I stopień 

studia stacjonarne 
m.pietrzykowska@ujd.edu.pl 

Informatyka I stopień 

studia stacjonarne 

 

e.galas@ujd.edu.pl 

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopień 

studia stacjonarne  
m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl 

Inżynieria bezpieczeństwa I i II stopień 

studia stacjonarne i niestacjonarne  
e.wypych@ujd.edu.pl 

Inżynieria multimediów I stopień 

studia stacjonarne 

 

  e.galas@ujd.edu.pl 

Język niemiecki w obrocie gospodarczym I stopień 

studia stacjonarne 
m.pietrzykowska@ujd.edu.pl 

Kosmetologia I stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
a.kowalik@ujd.edu.pl 

Kosmetologia II stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
a.kowalik@ujd.edu.pl 



 

 
 

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopień 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
m.rydz-wieczak@ujd.edu.pl 

Kultura w mediach i komunikacji II stopień 

studia stacjonarne 
m.mizgala@ujd.edu.pl 

Malarstwo I i II stopień 

studia stacjonarne 
j.rezek@ujd.edu.pl 

Matematyka I stopień 

studia stacjonarne 

 

e.wypych@ujd.edu.pl 

Muzyka w przestrzeni publicznej I stopień 

studia stacjonarne 
j.rezek@ujd.edu.pl 

Pedagogika I rok - I stopień 

studia niestacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Pedagogika I rok - II stopień 

studia stacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Pedagogika I rok II stopień 

studia niestacjonarne 
d.jamrozik@ujd.edu.pl 

Pedagogika I stopień 

studia stacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Pedagogika II rok - I stopień 

studia niestacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Pedagogika II rok - II stopień 

studia niestacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Pedagogika II rok II stopień 

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Pedagogika III rok  I stopień 

studia niestacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok, studia 5-let. mgr 

studia stacjonarne 
d.jamrozik@ujd.edu.pl 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok, studia 5-let. mgr 

studia niestacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok, studia 5-let. mgr 

studia niestacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok, studia 5-let. mgr  

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Pedagogika specjalna I rok, studia 5-let. mgr 

studia stacjonarne 
d.jamrozik@ujd.edu.pl 

Pielęgniarstwo I stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
d.styra-kulasiewicz@ujd.edu.pl 

Praca socjalna rok I, II, III - I stopień 

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Praca socjalna rok, I, II - I stopień 

studia niestacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Prawo 

studia niestacjonarne 
a.aramowicz@ujd.edu.pl 

Prawo 

studia stacjonarne 
e.nowojska@ujd.edu.pl 

Psychoprofilaktyka rok I, II, III - I stopień 

studia stacjonarne 
d.jamrozik@ujd.edu.pl 

Rachunkowość i podatki I stopień 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
a.aramowicz@ujd.edu.pl 

Turystyka i rekreacja I rok - I stopień 

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Turystyka i rekreacja I rok - II stopień a.katna@ujd.edu.pl 



 

 
 

studia stacjonarne 

Turystyka i rekreacja II rok - I stopień 

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Turystyka i rekreacja II rok - II stopnień 

studia stacjonarne 
a.katna@ujd.edu.pl 

Turystyka i rekreacja III rok - I stopień 

studia stacjonarne 
d.foltynska@ujd.edu.pl 

Wychowanie fizyczne I stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne 
d.styra-kulasiewicz@ujd.edu.pl 

Wychowanie fizyczne II stopień 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne    
m.styra-zielonka@ujd.edu.pl 

Żywienie człowieka i Dietetyka  II stopień 

studia stacjonarne i niestacjonarne 
e.wypych@ujd.edu.pl 

 

3. Dostarczając do specjalnej skrzynki ustawionej przy portierniach w budynku 

właściwego Wydziałów. 

Wnioski wraz z dokumentacją w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i 

nazwiskiem należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 900- 1500 (student, 

umieszczając kopertę w skrzynce, dokonuje potwierdzenia złożenia wniosku wpisem 

na listę umieszczoną przy skrzynce).  

Wnioski wrzucone bez koperty nie będą rozpatrywane.  

Dokumenty zostaną sprawdzone i w przypadku braków w dokumentacji bądź 

jakichkolwiek niejasności, student otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku. 

Wyznaczony pracownik Dziekanatu co dwie godziny zobowiązany jest do odbioru 

wniosków ze skrzynki z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

 

 

4. Osobiście (wyłącznie w szczególnych sytuacjach) po wcześniejszym telefonicznym 

lub mailowym ustaleniu terminu z Dziekanatem właściwego Wydziału.  

Do Dziekanatu może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przychodzić studenci, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo przebywają w domu z osobą 

odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.  

Student musi mieć zasłonięte usta i nos maską oraz zdezynfekowane ręce płynem 

znajdującym się przy wejściu do budynku. Po załatwieniu sprawy student 

niezwłocznie opuszcza budynek.  

 

   Rektor 

       Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

                im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
 

 

 


