
Druk nr 1643
Warszawa, 27 marca 2003 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan

                   Marek Borowski

                    Marszałek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej
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- o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie
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PROJEKT

USTAWA

z dnia r.

o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy

„Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie”.

Art. 1

Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nadaje się nazwę: „Akademia

im. Jana Długosza w Częstochowie”.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 roku.

Uzasadnienie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie

1. Historia Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Częstochowie powstała na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów  z dnia 30 lipca 1971 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska (Dz.U. Nr 21/71),
a decyzją Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 roku została przekształcona w Wyższą
Szkołę Pedagogiczną (Dz.U. Nr 30/74).

W chwili powstania Uczelnię tworzyły dwa wydziały: Wydział Matematyczno–
Przyrodniczy oraz Wydział Pedagogiczny. Charakter Uczelni określały kierunki studiów jakie
wówczas były prowadzone, w ramach trzyletnich nauczycielskich studiów zawodowych.
Częstochowska WSP była pierwszą wyższą uczelnią humanistyczną w regionie.

2. Struktura Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w roku 1990 utworzyła cztery Wydziały:
• Filologiczno-Historyczny,
• Matematyczno-Przyrodniczy,



• Pedagogiczny,
• Wychowania Artystycznego.

Obecnie dwa Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w dyscyplinach: historia i fizyka (decyzje CKdsTiSN odpowiednio: z dnia
20.01.2001 r. i 26.03.2001 r.).

Posiada też dwie jednostki międzywydziałowe:
• Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
• Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

3. Współpraca z zagranicą

WSP rozwija zagraniczną współpracę naukowo-badawczą, dydaktyczną i kulturalną
w oparciu o wieloletnie umowy z 30 zagranicznymi uczelniami i ośrodkami akademickimi.
W Uczelni realizowane są m.in. programy edukacyjne Unii Europejskiej: Socrates/Erasmus
i Comenius,  program Uniwersytetu Bałtyckiego i I Program Horyzontalny w ramach
V  Programu Ramowego Unii Europejskiej. W minionym roku akademickim rozpoczęto
także wprowadzanie systemu ECTS – Europejskiego Systemu Transferu Punktów,
umożliwiającego zaliczanie okresów studiów odbytych za granicą.

4. Kształcenie studentów

Uczelnia prowadzi kształcenie na 8 kierunkach magisterskich i 7 licencjackich
(z wyspecyfikowaniem w ramach 15 kierunków 8 specjalności): administracja,
biotechnologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych, chemia, filologia (specjalność: filologia germańska, język
angielski), filologia polska, fizyka, historia, informatyka, matematyka, pedagogika
(specjalności: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, pedagogika społeczna i terapia
pedagogiczna, nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika
z wychowaniem fizycznym, doradztwo zawodowe, praca socjalna), ochrona środowiska,
wychowanie techniczne, zarządzanie i marketing.

W ofercie kształceniowej Uczelni znajduje się 45 propozycji kształcenia
podyplomowego.

W Uczelni w roku akademickim 2002/2003 (według stanu na 30 XI 2002) studiuje
15.911 studentów.

W ciągu  trzydziestu dwóch lat istnienia Uczelnia wypromowała 25.607 absolwentów.

Proces dydaktyczny realizowany jest przez 561 nauczycieli akademickich
(509 mianowanych), w tym  122 pracowników samodzielnych (83 mianowanych), z czego
51 tytularnych (29 mianowanych). Ogółem kadra Uczelni liczy 980 pracowników (stan na
28 lutego 2003 roku). Wspomaga go dostęp do księgozbioru bibliotecznego. Zasoby
Biblioteki Głównej i czterech  bibliotek sieci wynoszą (na dzień 31.12.2002 r.):
251.008 woluminów druków zwartych, 23.231 woluminów czasopism, 7.926 jednostek
zbiorów specjalnych.

W grupie studentów ponad połowę stanowią mieszkańcy Częstochowy i okolic.

5. Relacje z otoczeniem



Ważne są też relacje Uczelni ze środowiskiem lokalnym, w ciągu długiego okresu
czasu wypracowane na wielu płaszczyznach.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie z racji swego usytuowania
współpracuje z właściwymi dla miejsca swej lokalizacji organami rządowymi i
samorządowymi, takimi jak: Kuratorium Oświaty, Regionalny Ośrodek Metodyczny,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Samorządowy Ośrodek
Metodyczny, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego itp. Od wielu lat prowadzona jest
również współpraca w obszarze badań naukowych z drugą funkcjonującą w Częstochowie
uczelnią państwową – Politechniką Częstochowską.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie działa na rzecz środowiska lokalnego.
Wymienić tu należy inicjatywy społeczne pracowników i studentów Uczelni, akcje
wolontaryjne na rzecz stowarzyszeń i organizacji społecznych niosących pomoc, np.
dzieciom specjalnej troski, organizują akcje charytatywne, bale integracyjne dla dzieci
niepełnosprawnych z domów dziecka, domów poprawczych. Pracownicy prowadzą świetlice
dla dzieci autystycznych, sprawują opiekę merytoryczną nad pierwszym w Polsce,
eksperymentalnym Rodzinkowym Domem Dziecka w Kłobucku.

Związki Uczelni z regionem, zarówno instytucjonalne jak i personalne, mają
wieloletnią tradycję. Obejmują różne formy i zakresy działalności, m.in. pracownicy
naukowi, głównie historycy, opracowali szereg prac o charakterze regionalnym, wydanych
przez Wydawnictwo WSP, organizowane są konferencje o tematyce regionalnej, Biblioteka
Główna przygotowuje wystawy okolicznościowe, sekcja archeologiczna Koła Naukowego
Historyków prowadzi badania wykopaliskowe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska prowadzą badania flory i fauny Częstochowy,
okolic i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Pracownicy Wydziału Wychowania Artystycznego uczestniczą w rozwoju kultury
poprzez prezentacje licznych wystaw i koncertów. Współpracują z lokalnymi ośrodkami, do
których należą głównie: Filharmonia Częstochowska, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude
Mater”, Regionalny Ośrodek Kultury, Galeria Miejska, BWA, Teatr im. A Mickiewicza,
Muzeum Częstochowskie.

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej wprowadzone zostały do programów studiów
dziennych i zaocznych na kierunku Administracja i Historia oraz do programów studiów
podyplomowych „Nauczanie blokowe z zakresu języka polskiego, historii z elementami
wiedzy o społeczeństwie i kultury” i „Wiedza o społeczeństwie”.

Z inicjatywy pracowników WSP powstało w Częstochowie Stowarzyszenie Polska-
Francja, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Pracownicy
Uczelni stanowią trzon Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego i Częstochowskiego
Oddziału  Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, działają w Częstochowskich
Oddziałach Towarzystwa Miłośników Astronomii, Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Wschodnich oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, w Terenowym Komitecie
Ochrony Praw Dziecka, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, współpracują z Polskim
Związkiem Niewidomych. Bardzo dobrze układa się współpraca z Zakonem oo. Paulinów,
czego przykładem są wspólnie organizowane konferencje, okazjonalne koncerty
pracowników i studentów Instytutu  Muzyki na Jasnej Górze. Pracownicy naukowi
korzystają z księgozbioru Biblioteki Jasnogórskiej.

Godną uwagi inicjatywą środowiskową było również powołanie, funkcjonującego
przy Wydziale Pedagogicznym WSP, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzona w jego
ramach działalność popularyzatorska cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców
regionu, a w zajęciach UTW uczestniczy rokrocznie ponad 500 osób.



5. Baza Uczelni

Bazę lokalową uczelni stanowi 11 obiektów, w tym obserwatorium astronomiczne
(w trakcie wyposażania jest też Planetarium Instytutu Fizyki), Dom Studencki „Skrzat” i Dom
Pracy Twórczej „Kłos”.

Uczelnia ma dobre zaplecze aparaturowe (o wartości ponad 6.600 tys. zł), rozbudowaną
sieć komputerową (ponad 500 komputerów) z powszechną dostępnością jednostek,
pracowników i studentów do internetu.

6. Uwagi końcowe

Biorąc pod uwagę stan kadrowy Uczelni, status naukowy (prawa doktoryzowania),
rozbudowaną ofertę kształcenia, aktualizowaną w miarę potrzeb rynku, bazę dydaktyczną
i aparaturową Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Częstochowie spełnia kryteria dla
funkcjonowania w statusie Akademii.

Podkreślić trzeba, że jest czwartą Uczelnią pod względem wielkości z ponad trzydziestu
państwowych i prywatnych) w województwie śląskim, a ostatnią państwową wyższą szkołą
pedagogiczną, która zachowała nazwę nadaną jej w 1974 roku.

Uchwała Nr 51/51/2003
Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie z dnia 26.03.2003 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy „Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Częstochowie” na „Akademię imienia Jana Długosza w Częstochowie”

1. Na podstawie art.10 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), uchwały
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Nr 140/97 z dnia 23 października 1997 r. w
sprawie kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy „Akademia” oraz  § 22
ust. 3 Statutu WSP w Częstochowie z dnia 14 czerwca 1991 r. (tj. z dnia 28 maja
1997 r.) Senat Wyższej Szkoły Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 26.03.2003 r.
podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy „Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” na „Akademię imienia Jana Długosza w
Częstochowie”.

2. Senat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie upoważnia Rektora do
podjęcia niezbędnych działań w zakresie określonym w ust. 1.

3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym (jednogłośnie), w którym uczestniczyło
40 senatorów, spośród 44 członków Senatu WSP z prawem głosu.


























































