
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.69.2020 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 12 sierpnia 2020r. 

w sprawie zmiany regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 163 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z §10 ust. 2 i § 

24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie, zarządza się, co następuje:  

 

Wprowadza się następujące zmiany do regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

przyjętego zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/93/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/43/2018 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 maja 2018r.w sprawie zmiany nazwy 

Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

§ 1  

1. Zmienia się § 2 regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i 

nadaje mu się następujące brzmienie: 

,,§ 2 

1. Misją Centrum jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe życie poprzez 

organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także poprzez działalność 

kulturalno-edukacyjną.  

  

2. Zadaniem Centrum jest:  

1) organizowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających i doskonalących, szkoleń przy współpracy z innymi jednostkami 

organizacyjnymi Uniwersytetu z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla rad 

wydziałów i dziekanów;  

2) organizowanie kształcenia w formie wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji w 

zakresie nierealizowanym przez inne jednostki organizacyjne Uczelni;  

3) umożliwienie słuchaczom nabycia oraz rozwoju wiedzy i umiejętności z wybranego 

zakresu;   

4) rozwój oferty studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających;  

5) koordynowanie organizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w 

tym współorganizowanie specjalności nauczycielskich na kierunkach studiów 

prowadzonych przez Wydziały Uniwersytetu; 

6) obsługa administracyjna: studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach 

specjalności nauczycielskich na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały 

Uniwersytetu; studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających;  



7) doskonalenie procesów przygotowania i realizacji studiów podyplomowych, 

szkoleń i kursów dokształcających;  

8) zapewnienie najwyższej jakości kształcenia na studiach podyplomowych, 

szkoleniach i kursach dokształcających;  

9) organizacja seminariów i konferencji;  

10) współpraca z ośrodkami naukowymi oraz z innymi organizacjami i 

instytucjami edukacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi z kraju i z 

zagranicy, realizującymi pokrewne cele;  

11) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej działań związanych z 

kształceniem ustawicznym.”  

 

2. Dodaje się § 5 do regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w 

brzmieniu: 

 

„§ 5 

 

1. W ramach Centrum działa Sekcja Kształcenia Nauczycieli, którą kieruje Pełnomocnik 

ds. Kształcenia Nauczycieli powołany przez Rektora  
2. Do zakresu kompetencji Pełnomocnika ds. Kształcenia Nauczycieli należy: 

1) koordynowanie wdrażania zmian w programach kształcenia na kierunkach  

ze specjalnością nauczycielską; 

2) inicjowanie i aplikowanie o realizację nowych projektów związanych  

z kształceniem nauczycieli; 

3) wykonywanie innych czynności zleconych przez Rektora lub Prorektora  

ds. Studenckich.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

przyjętego zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/93/2017 Rektora Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Akademickiego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem 

wewnętrznym Nr R-0161/43/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 

dnia30 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademickiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2020r. 

         

  Rektor 

 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

             im. Jana Długosza w Częstochowie   

  

      prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 


