
Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/93/2017 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842  z późn. zm.) w związku z §36 ust. 1 i 2 Statutu  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zwanej dalej Akademią  

powstaje Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwane dalej Centrum. 

 

§ 2 

1. Celem Centrum jest idea kształcenia przez całe życie poprzez organizowanie zajęć  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną. 

2. Do zadań  Centrum  należy w  szczególności:  organizowanie kształcenia w formie studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, szkoleń, seminariów, 

konferencji w zakresie nierealizowanym przez inne jednostki organizacyjne Akademii. 

 

3. Dyrektora Centrum powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracowników Centrum zatrudnia rektor  

na wniosek dyrektora Centrum. 

4. Centrum działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez rektora. 

5. W nawiązaniu do ust.4  niniejszego zarządzenia wprowadza się Regulamin Akademickiego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący 

załącznik Nr 1. 

§ 3 

Wysokość narzutów z działalności organizowanej poprzez Centrum ustalono na poziomie  

do 20% jako odpis przychodów na działalność ogólnouczelnianą oraz do 10% jako odpis 

przychodów na działalność Centrum. 

§ 4 

Nadzór nad  Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie sprawuje rektor Uczelni lub prorektor upoważniony przez rektora.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.09.2017 r. 

     

Rektor  
Akademii im. Jana Długosza   w Częstochowie  

 
 dr hab. Anna Wypych  - Gawrońska, prof. AJD 



Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego  Nr R0161/93/2017   

 

 

Regulamin 

Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

 

§ 1 

 

1. Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwane dalej Centrum Akademii  

im. Jana Długosza w Częstochowie, zwanej dalej Akademią jest jednostką 

ogólnouczelnianą, podlegającą bezpośrednio rektorowi lub upoważnionemu 

prorektorowi. 

 

2. Dla realizacji swojej misji i zadań Centrum współpracuje ze wszystkimi jednostkami 

Akademii 

 

§ 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 Akademii 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) obsługa administracyjna studiów podyplomowych , szkoleń i kursów 

dokształcających; 

6) doskonalenie procesów przygotowania i realizacji studiów podyplomowych, szkoleń  

i kursów dokształcających; 

7) zapewnienie najwyższej jakości kształcenia na studiach podyplomowych, szkoleniach 

i kursach dokształcających; 

8) organizacja seminariów i konferencji; 

9) współpraca z ośrodkami naukowymi oraz z innymi organizacjami i instytucjami 

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

realizującymi pokrewne cele; 

10) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej działań związanych  

z kształceniem ustawicznym. 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Dyrektora Centrum powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

2. Do zakresu czynności dyrektora Centrum należy: 

1) reprezentowanie Centrum jako jednostki ogólnouczelnianej Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie na zewnątrz;  

2) opracowywanie projektów i planów działania Centrum;  

3) nadzorowanie działalności Centrum; 

4) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i podejmowanie decyzji finansowych  

w uzgodnieniu z rektorem lub upoważnionym prorektorem oraz kwestorem; 

5) współpraca z dziekanami podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii; 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez rektora lub upoważnionego 

prorektora. 

 

3. Dyrektor Centrum składa rektorowi lub upoważnionemu prorektorowi sprawozdanie  

z działalności Centrum po zakończeniu roku do 31 marca.  

4. Dyrektor Centrum przy realizacji zadań finansowych i przy reprezentacji Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez rektora. 

 

§ 4 

 

Zasady tworzenia  studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających w AJD  

w Częstochowie  reguluje odpowiednio Zarządzenie rektora.   

 


