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DROGA DO UNIWERSYTETU.
Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

- 1971 rok - rozpoczyna działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Na pierwszy rok
studiów zostaje przyjętych nieco ponad 200 osób. Pierwszym rektorem Uczelni zostaje doc.
dr Marian Jakubowski.
- Październik 1974 rok - nadanie dotychczasowej Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie
statusu Wyższej Szkoły Pedagogicznej (z czteroletnim magisterskim cyklem kształcenia). Uczelnia
otrzymuje insygnia akademickie i sztandar.
- 1977-1980 kadencja rektorska prof. dra hab. Janusza Sztumskiego.
- Uczelnia uruchamia nowe kierunki studiów oraz rozwija współpracę międzynarodową, m.in.
z uczelniami amerykańskimi.
- 1980-1984 kadencja rektorska prof. dra hab. Włodzimierza Brzezina.
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna przechodzi zmiany organizacyjne, dzięki którym powstają nowe
jednostki Uczelni.
- 1984-1990 kadencja rektorska prof. dra hab. Edwarda Polanowskiego.
- Od 1985 roku trwa rozbudowa infrastruktury i modernizacja Uczelni, jednostki zyskują nowe
pomieszczenia, od 1990 roku głównym budynkiem Uczelni (siedziba rektora i administracji) staje się
obiekt przy ul. Waszyngtona 4/8.
- 1990-1996 kadencja rektorska prof. dra hab. Józefa Świątka.
- Uruchamiane są nowe, w tym nienauczycielskie kierunki studiów.
- Rok akademicki 1990/1991 Uczelnia rozpoczyna w nowej strukturze, na którą składają się cztery
Wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny i
Wychowania Artystycznego.
- 1996-2002 kadencja rektorska prof. dra hab. Ryszarda Szweda.
- 1998 – oddanie do użytku nowego budynku B-1 przy al. Armii Krajowej 13/15

- Styczeń 1999 roku – powstaje Fundacja na rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego,
współzałożona przez Szymona Giżyńskiego, byłego wojewodę częstochowskiego, stojącego od 1999
roku na czele Fundacji jako jej prezes.
- 29 stycznia 2001 roku - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi FilologicznoHistorycznemu WSP kierowanemu przez prof. dra hab. Tadeusza Srogosza uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
- 26 marca 2001 roku – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi MatematycznoPrzyrodniczemu WSP kierowanemu przez dra hab. inż. Zygmunta Bąka, prof. AJD, uprawnienia do
nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.
- Lipiec 2001 roku – do Sejmu RP trafia projekt przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie w Uniwersytet Częstochowski. Niestety, zabrakło tylko jednego głosu poparcia w
sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- 2002-2008 kadencja rektorska prof. dra hab. Janusza Berdowskiego.
- Październik 2003 roku - zakończenie rozbudowy Biblioteki Głównej .
- 1 października 2004 roku – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie zmienia nazwę
na Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
- 3 października 2006 – otwarcie Planetarium Instytutu Fizyki.
- 23 kwietnia 2007 roku - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi FilologicznoHistorycznemu kierowanemu przez prof. dra hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego uprawnienia do
nadawania
stopnia
doktora
habilitowanego
nauk
humanistycznych
w dyscyplinie historia.
- 17 sierpnia 2007 roku – rozpoczyna się budowa Akademickiego Centrum Sportowego.
- 2008-2016 - kadencja rektorska dra hab. Zygmunta Bąka, prof. AJD.
- 15 września 2008 roku – oddanie do użytku Akademickiego Centrum Sportowego przy
ul. Zbierskiego 6.
- 1 października 2009 roku - Wydział Filologiczno-Historyczny uruchamia studia III stopnia na kierunku
historia. To pierwsze studia doktoranckie w dziejach Uczelni.
- Powstają nowe kierunki studiów, w tym mieszczące się w obszarze nauk medycznych i nauk o
zdrowiu.
- 22 listopada 2010 roku – nadanie pierwszego w historii Uczelni tytułu doktora honoris causa.
Wyróżnienie otrzymał wybitny historyk prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.
- 19 grudnia 2011 roku - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi FilologicznoHistorycznemu AJD kierowanemu przez prof. dra hab. Dariusza Złotkowskiego uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Dzięki uzyskaniu tych uprawnień Wydział uruchamia studia III stopnia w dziedzinie nauk
humanistycznych, dyscyplina: literaturoznawstwo.
- 23 maja 2012 roku – Senat AJD nadaje godność doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu
Strzelczykowi.
- 19 grudnia 2012 roku oddanie do użytku nowoczesnego budynku przy ul. Zbierskiego 2/4. Mieści się
w nim m. in. Wydział Filologiczno-Historyczny i Instytut Muzyki Wydziału Sztuki.
- 24 czerwca 2013 roku – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi
Matematyczno-Przyrodniczemu AJD kierowanemu przez dra hab. Janusza Kapuśniaka, prof. AJD,
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie
chemia. Dzięki tym uprawnieniom Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uruchamia studia III stopnia
w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplina naukowa: fizyka oraz w dziedzinie
nauk chemicznych, dyscyplina naukowa: chemia.
- 24 września 2014 roku – Senat AJD nadaje godność doktora honoris causa prof. dr. dr. h.c. em.
Gerhardowi Fieguthowi.
- 23 września 2015 roku – Senat AJD nadaje godność doktora honoris causa prof. zw. dr. hab.
Marianowi Kisielowi.
- 28 września 2015 roku - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi FilologicznoHistorycznemu AJD kierowanemu przez dr hab. Agnieszkę Czajkowską, prof. AJD, uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Dzięki
uzyskaniu tych uprawnień Wydział uruchamia studia III stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych,
dyscyplina: językoznawstwo.
- 12 grudnia 2015 - z inicjatywy Posła RP Szymona Giżyńskiego powstaje Parlamentarny Zespół ds.
utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, w skład którego weszło 11 posłów i 2 senatorów:
Szymon Giżyński jako przewodniczący, Lidia Burzyńska - wiceprzewodnicząca, Krzysztof Maciejewski
- wiceprzewodniczący, Halina Rozpondek - wiceprzewodnicząca, Artur Warzocha wiceprzewodniczący, Andrzej Gawron, Konrad Głębocki, Tomasz Jaskóła, Izabela Leszczyna, Ryszard
Majer, Beata Mateusiak-Pielucha , Anna Milczanowska i Piotr Polak. W działania na rzecz zmiany
nazwy Uczelni angażowali się również inni posłowie i senatorowie kilku kadencji, wśród nich m.in.
Danuta Polak i Andrzej Szewiński, a także - co należy szczególnie podkreślić - europosłowie: Premier
Jerzy Buzek oraz Jadwiga Wiśniewska.
- 2016 początek kadencji rektorskiej prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej.
- Październik 2016 roku – inauguracja roku akademickiego zbiega się z oddaniem do użytku
największej auli wykładowej w Uczelni, nazwanej „Audytorium Maximum” (może pomieścić ponad
410 osób, mieści się w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8).
- 26 października 2016 roku – Senat AJD nadaje godność doktora honoris causa prof. zw. dr. hab.
Andrzejowi J. Zakrzewskiemu.
- Uczelnia otrzymuje uprawnienia do prowadzenia kierunku prawo.

- Uczelnia wygrywa liczne projekty finansowane z funduszy krajowych i europejskich.
- Intensywnie rozwija się współpraca międzynarodowa, Uczelnia podpisuje nowe umowy i
porozumienia dotyczące działalności naukowej i dydaktycznej.
- 29 stycznia 2018 roku - decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Instytut Sztuk Pięknych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora
sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne (to szóste w Akademii im. Jana Długosza uprawnienie
otwiera drogę do podjęcia działań zmierzających do zmiany nazwy Uczelni).
- 31 stycznia 2018 roku Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podejmuje jednogłośnie
uchwałę z propozycją zmiany nazwy Uczelni.
- 16 lutego 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego obyło się spotkanie
potwierdzające rozpoczęcie działań na rzecz zmiany nazwy Uczelni. W spotkaniu prowadzonym przez
Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dra hab. Aleksandra Bobko brali udział: JM Rektor
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska i Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD,
oraz częstochowscy parlamentarzyści Poseł RP Szymon Giżyński oraz Senator RP Artur Warzocha.
- 16 maja 2018 roku – Wicepremier Rządu RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław
Gowin podpisuje rozporządzenie o zmianie nazwy Uczelni .

Należy odnotować, iż znaczny wpływ na powstanie Uniwersytetu miały następujące działania:
- Od połowy lat 90.XX wieku Uczelnia określana jako pedagogiczna uruchamia studia kształcące
studentów na kierunkach nienauczycielskich. Wśród nich można wymienić m. in.: administrację,
fizjoterapię, ochronę środowiska, biotechnologię, malarstwo, grafikę, prawo, psychoprofilaktykę,
bezpieczeństwo narodowe, dietetykę, kosmetologię, pielęgniarstwo, inżynierię bezpieczeństwa,
innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, kryminalistykę i systemy bezpieczeństwa,
rachunkowość i podatki, dziennikarstwo i kulturę mediów oraz inne, a także specjalności (niektóre
prowadzone we współpracy z zagranicznymi uczelniami w systemach podwójnego dyplomowania) i
specjalizacje. Warto podkreślić, że poprzez tworzenie nowych kierunków studiów Uczelnia otworzyła
się na kolejne obszary edukacyjne i naukowe, w tym związane z naukami prawnymi, naukami
medycznymi i naukami o zdrowiu.
- Studia doktoranckie w dyscyplinach historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, fizyka i chemia
pozwalają na osiągnięcie pierwszego stopnia naukowego przez najmłodszych badaczy. Dzięki
stosowanej od lat przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w zakresie doktoryzowania formie cotutelle doktoranci mogą pracować pod kierunkiem zarówno polskiego, jak i zagranicznego naukowca i
otrzymać dyplom doktorski dwóch uczelni.
- Nieustannie unowocześniania jest dydaktyka w ramach kierunków prowadzonych w Uczelni. Jedną z
innowacyjnych form jest wprowadzenie tutoringu akademickiego i rozwojowego do stałych metod
kształcenia. Ponadto Uczelnia stworzyła bogatą ofertę dodatkowej, bezpłatnej dla studentów i
doktorantów nauki języków, takich jak: słowacki, czeski, rosyjski, hiszpański, portugalski, japoński,

chiński, włoski, serbski oraz na różnych poziomach angielski, francuski i niemiecki. Intensywnie
rozwijane są formy kształcenia on-line, pozwalające na kierowanie oferty edukacyjnej do coraz
szerszego kręgu kandydatów.
- Uczelnia uruchamia kolejne nowe, zgodne z zapotrzebowaniem otoczenia społecznogospodarczego, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Większość z nich wykorzystuje oprócz metod
tradycyjnych formy kształcenia on-line.
- Pracownicy Uczelni realizują wiele projektów badawczych finansowanych ze środków pozyskanych
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Umożliwia to modernizację aparatury i rozwój
wymiany międzynarodowej.
- W Uczelni wykłady dla studentów i doktorantów prowadzą profesorowie z ośrodków akademickich
z całego świata (USA, Japonii, Chin, Indii, Ukrainy, Włoch, Francji, Czech, Niemiec, etc.). W ostatnich
czterech latach około 100 profesorów zagranicznych wygłosiło 60 -cio godzinne cykle wykładów w
językach obcych. Odnotowywany jest także znaczny wzrost liczby studentów z zagranicy.
- Ożywiona współpraca zagraniczna przynosi Uczelni szereg korzyści w postaci m. in.: zwiększenia
wymiany kadry, realizacji wspólnych badań, staży nauczycieli i studentów. Podpisano liczne
porozumienia dotyczące współpracy. Zrealizowano ważne dla nauki konferencje. Pracownicy Uczelni
obsadzili ważne stanowiska w wielu instytucjach i stowarzyszeniach zajmujących się promowaniem
nauki i jej osiągnięć.
- Naukowcy naszej Uczelni prowadzą prace badawcze i rozwojowe przynoszące efekty związane z
wdrażaniem patentów i wynalazków zarówno w kraju, jak i za granicą.
- Artyści Wydziału Sztuki prowadzą ożywioną działalność koncertową oraz wystawienniczą krajową i
zagraniczną. Są stypendystami różnych instytucji.
- Pracownicy Uczelni odnotowują liczne sukcesy odniesione w międzynarodowych rankingach
cytowań i publikacji a Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie notuje dobre pozycje w
rankingach szkół wyższych. W rankingu „Forum Akademickiego” (nr 5 z 2013) i „Polityki” Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie zajmuje 40. miejsce (na ok. 400 uczelni polskich). Autorzy rankingu
wskazują jednak, że indeks Hirscha jest parametrem zależnym od wielkości uczelni dlatego
przeskalowali wyniki, uwzględniając różnice wielkości uczelni przy pomocy tzw. zmodyfikowanego
indeksu Hirscha. W tym zestawieniu AJD zajmuje 22. miejsce w kraju.
- Studenci i doktoranci działają w ramach wielu kół naukowych, organizują konferencje i publikują.
Doceniane są wyniki ich działalności naukowej i organizacyjnej. Wśród studentów i doktorantów
znajdują się stypendyści Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a też stypendyści rządów innych
państw.
- Liczne inwestycje związane z modernizacją i unowocześnieniem zaplecza naukowo-dydaktycznego
Uczelni wpływają na jej wizerunek. Spotyka się to z uznaniem przedstawicieli wielu środowisk oraz
deklarowaniem chęci nawiązania współpracy.
- Uczelnia może pochwalić liczbą około 65 tysięcy absolwentów (przez blisko 50 lat istnienia). Wśród
absolwentów Uczelni są politycy i samorządowcy (Tomasz Jaskóła, Ryszard Majer, Ryszard Stefaniak,

Andrzej Szewiński, Artur Warzocha, Jadwiga Wiśniewska), ludzie Kościoła (biskup Andrzej Przybylski),
pracownicy placówek edukacyjnych i instytucji kultury (Robert Dorosławski, Beata Grzanka, Ireneusz
Kozera, Agata Ślazyk, Tadeusz Żesławski), literaci (Wioletta Grzegorzewska), sportowcy i trenerzy
(Jakub Błaszczykowski, Jacek Magiera).

