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Okiem gospodarza – wywiad z Rektorem  
dr. hab. inż.  Zygmuntem Bąkiem prof. AJD

Uroczysty dzień 19 grudnia 2012 na długo 
pozostanie w pamięci pracowników, studentów 
i przyjaciół AJD. Powód? – Uczelnia zyskała 
nowy obiekt naukowo-dydaktyczny, który 
został przekazany akademikom do użytku 
i praktycznie z miejsca stał się dumą całej 
Akademii. Jednak obiekt wraz ze swoim wypo-
sażeniem, to nie tylko prestiż, ale przede 
wszystkim kolejny krok do przekształcenia 
AJD w uniwersytet. Kiedy to nastąpi i jak 
obiekt WNS-u ma się ku temu przyczynić? 
O to pytamy JM Rektora dr. hab. inż. Zygmunta 
Bąka, prof. AJD.

W jaki sposób nowy budynek wpłynie 
na zmianę funkcjonowania kierowanej 
przez Pana Uczelni? 

Pomimo niżu demogra�cznego Akademia, 
a szczególnie Wydział Nauk Społecznych 
odczuwa brak pomieszczeń i sal, które 
umożliwiłyby należyty proces kształcenia 
i prowadzenia badań naukowych. Stąd 
z dużą dozą szczęścia, wyrażaną uśmiechem, 
uczestniczę w święcie jakim jest otwarcie 
nowego obiektu. To wspaniałe miejsce, 
doskonale wyposażone we wszelkie zdoby-
cze techniki. Umożliwi realizację wielu nowych 
przedsięwzięć. Mam tutaj na myśli sympozja 
czy konferencje naukowe o znacznie większym 
niż ogólnopolskim zasięgu. To powinno 
od razu odbić się nie tylko na sposobie 
postrzegania AJD, ale również na jeszcze 
większej liczbie publikacji i punktów 
naukowych. 

Wydział kształci w ramach trzech kierunków: 
administracji, �lozo�i i zarządzania. Czy 
poprawa sytuacji lokalowej wpłynie na 
decyzję o uruchomieniu nowych kierunków?

Z pewnością tak. Nie chciałbym zdradzać 
wszystkich planów władz Akademii – 
konkurencja nie śpi (śmiech). Już jednak 
teraz przymierzamy się do podniesienia 
studiów, które już istnieją na Wydziale, 
do poziomu II stopnia. Młodzież, a może 
nie tylko, zainteresuje fakt, iż przymierzamy 
się do uruchomienia kierunku „prawo”. 
Zapewniam, że to nie wszystkie nasze 
pomysły, bo również mamy ambitne plany 
związane z rozwojem Instytutu Muzyki. 
Artyści też znajdą siedzibę w nowym 
budynku i również w tym zakresie planujemy 
progres.

JM Rektor AJD dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD



Mówi się, że pieniądze z UE zmieniają 
Polskę? Trzy lata temu m. in. za pieniądze 
z projektu została przebudowana nowo-
czesna aula właśnie z przeznaczeniem dla 
Wydziału Nauk Społecznych. Jak ten obiekt 
jest wykorzystywany?

Jest praktycznie non stop wykorzystywany. 
Odbywają się w nim konferencje o randze 
międzynarodowej. Doskonałym przykładem 
było czerwcowe (2012) seminarium chemi-
ków, którzy do Częstochowy przyjechali 
z kilkudziesięciu państw całego świata. 
Obiekt wykorzystujemy podczas inauguracji, 
przeznaczamy go na koncerty czy występy 
teatralne. W tym można powiedzieć histo-
rycznym już z perspektywy czasu audyto-
rium, odbywają się najważniejsze uroczy-
stości uczelniane. W pomieszczeniu godność 
doktora honoris causa odebrało dwóch 
wybitnych historyków: prof. Henryk Samso-
nowicz i prof. Jerzy Strzelczyk.

W dobie niżu demogra�cznego, gdy 
trwa walka między uczelniami o przycią-
gnięcie do siebie absolwentów szkół 
średnich, nowoczesny gmach może mieć 
wpływ na decyzję kandydatów. Jakimi 
innymi atutami dysponują władze 
Wydziału, by zachęcić do studiowania 
w WNS-sie?

Nowe kierunki i nowe specjalności, które 
tworzymy właśnie pod kątem zmieniających 
się na rynku pracy realiów. Do tego doskonałe 
wykształcenie, jakie zapewniamy naszym 
absolwentom. To najlepsza inwestycja na 
całe życie. Kto nie studiuje u nas, ten może 
tylko stracić! Osoby, które rozpoczynają 
naukę w Akademii, zapewniam, że ukończą 
uniwersytet!

Dziękuję za rozmowę.

Aula Wydziału Nauk Społecznych
 przy al. Armii Krajowej 13/15

Główne wejście do Wydziału Nauk Społecznych

Nowoczesna technologia to wyzwanie  XXI wieku



Kalendarium budowy nowego budynku
Wydziału Nauk Społecznych

 2008 - 2009 - nabyto nieruchomości pod budowę
nowego budynku Wydziału Nauk Społecznych.

 
 marzec  2009 r. - ogłoszono otwarty konkurs architektoniczny
na nowy gmach WNS-u. Prace złożyły 32 zespoły.

 czerwiec 2009 r. - ogłoszono zwycięzcę konkursu architektonicznego:
zespół z Architektonicznej Pracowni Autorskiej Jerzego Gurawskiego z Poznania. 

 maj 2011 r. - ogłoszono przetarg nieograniczony
na budowę budynku głównego WNS-u. 

  maj 2011 r. - podpisano z Zarządem Województwa Śląskiego – Instytucją Zarządzającą
RPO WSL umowę o do�nansowanie II zadania projektu kluczowego. 

 czerwiec 2011 r. - ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji
inwestora zastępczego dla inwestycji.

 lipiec 2011r. - podpisano umowy z głównym wykonawcą
robót budowlanych - Cz.P.B.P. „Przemysłówka" oraz Inwestorem zastępczym
- Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym „Wudimeks"

 sierpień 2011 r. – pierwsze wbicie łopaty w ziemię.
Ekipa przystąpiła do wykonania wykopu.  

 wrzesień 2011 r. - wykonywano fundamenty pod przyszłe mury budynku WNS-u.
 
 październik 2011 r. – wymurowano ściany budynku oraz strop piwnicy.
Rozpoczęto montaż przyłączy. 

 listopad 2011 r. - wymurowano ściany oraz strop parteru obiektu.

 grudzień 2011 r. - styczeń 2012 r. – zakończono budowę ścian
oraz stropu pierwszego piętra.

 luty 2012 r. – na koniec miesiąca gotowe
były już ściany oraz strop drugiego piętra.
Rozpoczęto montaż instalacji wewnętrznych.

 marzec 2012 r. – prace przeniosły się na trzecie piętro.
Wykonano ściany również budowlańcy przystąpili do montażu
konstrukcji stalowej dachu nad aulami.

Kiedyś były tu stare budynki, teraz na tej działce
 będzie stał nowoczesny gmach WNSu

Rośnie, rośnie WNS...



 Telewizja Katowice zrealizowała materiał 
na terenie AJD do programu "Słownik polsko-europejski".
Program dotyczył inwestycji AJD oraz pieniędzy
jakie na nie przekazała Unia Europejska.

 kwiecień 2012 r. – wykonano ściany oraz strop czwartego piętra.

 maj 2012 r. – zakończono budowę ścian oraz stropu piątego piętra.
Rozpoczęła prace związane z montażem fasad aluminiowych
oraz dociepleniem budynku.
Przystąpiono do robót wykończeniowych.

 czerwiec 2012 r. - wykonywanie pokrycia dachowego
na czwartym  oraz piątym piętrze.

 wrzesień 2012 r. - rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem
terenu przy obiekcie.

 październik 2012 r. – �rmy rozpoczęły dostawy wyposażenia.

 listopad 2012 r. - montaż wyposażenia w obiekcie
oraz porządkowanie terenu wokół nowego budynku.

 grudzień 2012 r.  - przygotowania do odbiorów technicznych. 
Zakończenie inwestycji oraz otwarcie
budynku i przekazanie władzom Uczelni.

Długie miesiące, tygodnie, godziny przygotowań, by sukces stał się możliwy.
Zapraszamy do budynku WNS-u!



Projekt „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk 
Społecznych w ramach rozbudowy bazy nauko-
wo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza" jest II 
zadaniem projektu kluczowego "Wydział Nauk 
Społecznych - rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej 
Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powoła-
nia Uniwersytetu w Częstochowie". Przedsięwzięcie 
przewiduje budowę nowoczesnego obiektu dydak-
tycznego (wraz z realizacją parkingu podziemnego), 
który będzie siedzibą Wydziału Nauk Społecznych 
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Obiekt 
będzie przeznaczony przede wszystkim dla studentów 
kierunków: Administracji, Zarządzania, Filozo�i, 
Filologii oraz Edukacji artystycznej w zakresie sztuki 
muzycznej. Nowo wybudowany budynek znajdując 
się w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków 
dydaktycznych Akademii (w tym Akademickiego 
Centrum Sportowego wykonanego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego) stworzy z nimi spójny, zamknięty 
kompleks - Kampus AJD. Projekt przewiduje także 
zagospodarowanie terenów wokół Wydziału Nauk 
Społecznych, w szczególności realizację urządzeń 
technicznych, niezbędnych dla funkcjonowania 
budynku: budowę przejazdów, dojść, skwerów, 
ścieżek, ławek itp. oraz realizację placów manewro-
wych i parkingów dla kadry dydaktyczno-naukowej 
i dla studentów. Projekt ma na celu stworzenie nowo-
czesnej jednostki edukacyjnej, oferującej zdobywanie 
wiedzy na poziomie wyższym według najlepszych 
standardów i w możliwie najlepszych warunkach 
do kreowania społeczeństwa o wysokich kwali�kacjach 
zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na rynku 
pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu 
ośrodka naukowego - w perspektywie Uniwersytetu 
Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje 
wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej 
Częstochowy. 
 

Opis projektu budowy nowego budynku
 Wydziału Nauk Społecznych

Ściana południowa

Ściana zachodnia

Studenci AJD



Budynek główny charakteryzują następujące parametry
 techniczne:

• liczba kondygnacji w części wysokiej: VI + piwnica
• liczba kondygnacji w części niskiej: II + piwnica
• wysokość budynku max: 24,90 m /w zależności od ukształtowania terenu/
• długość: 60,21 m
• szerokość: 38 m
• powierzchnia zabudowy: 1 883,15 m2
• powierzchnia całkowita: 8 395,20 m2
• powierzchnia netto: 6772,8 m2
w tym:
• powierzchnia parkingu na kondygnacji  -1: 1 247,51 m2
• powierzchnia użytkowa: 4 137,96 m2
• powierzchnia ruchu: 1 387,30 m2
 
Okres rzeczowej realizacji projektu: lata 2011 -2012

Sala wykadowa
 Wydziału Nauk Społecznych

WNS- ściana zachodnia

Wejście główne
(WNS  ściana południowa)



Będą kolejne kierunki studiów

Nowy budynek ma wiele atutów. Od razu rzuca się 
w oczy jego dostojny i nowoczesny wygląd. Z pewno-
ścią będzie to miało wpływ na odbiór przez społe-
czeństwo, w tym przez naszych kandydatów. Każdy 
przecież chce pracować i uczyć się w jak najlepszych 
warunkach. Nowy budynek stwarza lepsze możliwo-
ści planowania zajęć oraz ich prowadzenia. Sale 
dydaktyczne są dobrze przystosowane do współcze-
snych standardów kształcenia młodzieży. Powstały 
większe możliwości  uruchomienia nowych kierunków 
studiów. Zastanawiamy się nad kierunkami: polityka 
społeczna, innowacje społeczne, �nanse i bankowość. 
Podjęliśmy zdecydowane starania o podniesienie 
kierunków administracja i �lozo�a do poziomu 
studiów II stopnia. Skorzysta również nauka. Już 
teraz myślimy o powiększeniu zakresu badań. Będą 
na to lepsze warunki. Obiekt umożliwi również 
szereg działań promocyjnych. Przestronne wnętrza 
będzie można wykorzystać na organizację wystaw, 
targów pracy i edukacji, koncertów, wernisaży. 
Prestiż, jaki niesie ze sobą obiekt z pewnością 
docenią sami kandydaci na studia i ich rodzice. 
Studiować i pracować w tak dobrych warunkach - 
jestem przekonany - że o tym marzy wielu!

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Romuald Derbis, prof. AJD

Studenci już sprawdzili - nowy budynek świetnie nadaje się do zajęć!



Nowa przestrzeń dla muzyków

Wydział Sztuki składa się z dwóch instytutów - Instytutu Sztuk 
Pięknych i Instytutu Muzyki. W nowym obiekcie przy ulicy 
Zbierskiego siedzibę będzie miał Instytut Muzyki. Nowy budynek 
umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych w warunkach 
nieporównanie lepszych niż Instytut miał do tej pory. Po raz 
pierwszy w historii Instytut będzie mieścił się w pomieszcze-
niach specjalnie zaprojektowanych   dla potrzeb muzyków. 
Wytłumione sale dydaktyczne zapewnią komfort studentom 
i pracownikom. Dla naszych potrzeb została zaprojektowana 
specjalna sala dla prób chóru, w której możliwość  pracy będzie 
miał również Chór Akademicki AJD. W budynku przy ulicy 
Zbierskiego usytuowana będzie Biblioteka Wydziału Sztuki, 
gromadząca zbiory dwóch odrębnie do tej pory istniejących 
bibliotek Instytutu Sztuk Pięknych i Instytutu Muzyki. 
Nowoczesny budynek, oferujący szereg udogodnień dla 
studentów, m.in. wspomnianą już bibliotekę i zaplanowane 
z myślą o muzykach sale dydaktyczne, stanowić będą podstawę 
do tworzenia nowych specjalności, np. muzyki estradowej, a także 
zachęci - mamy nadzieję - przyszłych kandydatów do podjęcia 
studiów w warunkach o najwyższych standardach europejskich. 
Ze związaną z nowym budynkiem poprawą warunków studio-
wania na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej wiążą się również zmiany dotyczące Instytutu Sztuk 
Pięknych. Kierunek malarstwo z odległej od kampusu 
akademickiego ul. Bohaterów Katynia przeniesie się do 
budynku przy ul. Waszyngtona 4/8, gdzie również znajdzie swą 
siedzibę dziekanat Wydziału Sztuki. Studenci nie będą 
musieli pokonywać dużych odległości w celu realizacji zajęć 
dydaktycznych. 

Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Robert Gawroński, prof. AJD

Chór  Akademicki AJD

dr Ewa Jabłczyńska

Budynek nam się podoba!



Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie liczy 
ponad 40 lat. Powstała w 1971 roku, a jej początki 
dała ówczesna Wyższa Szkoła Nauczycielska. 
Pierwsze dyplomy ukończenia Szkoły, jej absol-
wenci otrzymali w 1973 roku. Z kolei pierwsi 
magistrowie, opuścili Uczelnię w 1977 roku, czyli 
trzy lata po przekształceniu w Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną. Skromna kadra i niewielka 
grupa kształconych na początku działalności 
WSP studentów nie wróżyły, że w krótkim 
czasie w Częstochowie powstanie silna Uczelnia 
z akademickimi aspiracjami popartymi przekształ-
ceniem WSP w Akademię im. Jana Długosza 
(październik 2004 rok).

Dzisiejsza Akademia kształci na wszystkich 
typach studiów ok. 7 tys. osób. Zatrudnia ok. 130 
samodzielnych pracowników naukowo-akade-
mickich (z grona blisko 500 nauczycieli akademickich) 
i ok. 250 pracowników administracji i obsługi. 

W ramach pięciu Wydziałów Akademia prowadzi 
kształcenie na 25 kierunkach studiów  (I, II i III 
stopnia, prowadzi również studia inżynierskie). 
Bogatą ofertę dydaktyczna uzupełniają studia 
podyplomowe (kilkadziesiąt różnorodnych form) 
oraz kursy. Ciekawą propozycją dla osób starszych 
jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którego oferty 
korzysta od kilkunastu lat ok. 600 osób rocznie. 
Marka AJD jest szeroko rozpoznawalna na całym 
świecie. Świadczą o tym nasi absolwenci, którzy na 
studia do Częstochowy przyjeżdżają z odległych 
miast Polski, a także różnych krajów Europy i świata. 
Przez ponad 40 lat wykształcilismy blisko 60 tys. 
osób. 

Obok dydaktyki i działalności naukowo-ba-
dawczej o aktywności Uczelni świadczy nowo-
czesne zaplecze lokalowe. Pod tym względem 
Akademia w ostatnich latach zanotowała 
ogromny postęp. O skali przeprowadzonych 
inwestycji najlepiej świadczy zaangażowane 
w modernizacje, rozbudowę i budowę zupełnie 
nowych obiektów. Wśród okazałych budyn-
ków warto wymienić: nowoczesny gmach 
magazynu książek Biblioteki Głównej, Akade-
mickie Centrum Sportu, remonty budynku 
Instytutu Sztuk Pięknych, gmachu głównego 
czy mieszczącego się przy al. Armii Krajowej 
13/15. Dość powiedzieć, że w ostatniej dekadzie 
akademicy zainwestowali ok. 100 milionów 
złotych – pieniądze znacznie przekraczające 
roczny budżet Uczelni. Akademia szczyci się 
posiadaniem ponad 45,5 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni, gdzie prowadzone są badania 
naukowe, dydaktyka, jest to również zaplecze 
wykorzystywane do uprawiania sportu oraz 
potrzeb socjalnych. Powierzchnia administro-
wana przez Uczelnię jeszcze się zwiększy za 
sprawą nowego budynku Wydziału Nauk 
Społecznych. Kolejny element akademickiego 
kampusu, którym stał się nowy obiekt WNS-u 
zbliża Uczelnię do przekształcenia w uniwersytet. 

O Uczelni 

Studenci AJD: o�cjalnie i w trakcie występu



WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Dziekanat: al. Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa, e-mail: wfh@ajd.czest.pl
• �lologia polska
• �lologia:
- specjalność: �lologia germańska
- specjalność: �lologia angielska
• historia 
• literaturoznawstwo
• politologia

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Dziekanat: al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, e-mail: wmp@ajd.czest.pl
• biologia
• biotechnologia
• chemia
• �zyka
• informatyka
• inżynieria bezpieczeństwa
• matematyka
• ochrona środowiska
• edukacja techniczno-informatyczna

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Dziekanat: ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa, e-mail: wns@ajd.czest.pl
• administracja
• �lozo�a
• zarządzanie

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

Dziekanat: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, e-mail: wp@ajd.czest.pl
• pedagogika
• praca socjalna
• turystyka 
• wychowanie �zyczne
• �zjoterapia * 

WYDZIAŁ SZTUKI

Dziekanat: al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, e-mail: ws@ajd.czes.pl
• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
• gra�ka
• malarstwo 
* warunkowo po uzyskaniu zgody  MNiSW na otwarcie

KIERUNKI KSZTACENIA W AKADEMII IMIENIA JANA DŁUGOSZA
 W CZĘSTOCHOWIE



Okiem studenta AJD

Uczelnia dała nam wspaniały prezent - nowy budynek WNS-u. Jako przewodnicząca 
Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk Społecznych, uważam, że to nowoczesna 
i dobrze wyposażona jednostka do kształcenia studentów. Mój podziw wzbudza 
aranżacja budynku z zewnątrz,  jak  i  zagospodarowanie wewnętrzne. Wielką przyjemno-
ścią będzie studiowanie w takim budynku. Jako osoba związana na co dzień ze 
sprawami studentów i życiem Uczelni, jestem przekonana, że ten budynek zapewni 
nam wysoki poziom studiowania, rozwijania swoich pasji, spędzania wolnego czasu 
w przerwach i po zajęciach. Nowoczesne multimedia zamontowane w salach 
wykładowych pozwolą na lepsze przekazywanie wiedzy, jak i rozwój intelektualny 
każdego studenta. Możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu sprawi, iż  będą 
to niezapomniane studia wysokiej klasy.

Nowy budynek Wydziału Nauk Społecznych to nowoczesna jednostka pozwalająca 
kształcić studentów na najwyższym poziomie. Wnętrze jest wyśmienicie wykończone, 
świeżość budynku daje ogromną chęć uczenia się w nim. Jednostka posiada wspaniałą 
aulę główną, w której będą organizowane konferencje, wystąpienia, wykłady, a także 
najważniejsze wydarzenia mające charakter naukowo-dydaktyczny. Sale są świetnie 
przygotowane do prowadzenia zajęć ze studentami. Dla studentów to ogromna 
szansa, by kształcić się w tak świetnie zaopatrzonej jednostce. Stwarza możliwość 
rozwoju intelektualnego, zdobywania wiedzy, w warunkach na najwyższym poziomie, 
z dostępem do nowoczesnego sprzętu. Zapraszam wszystkich absolwentów szkół 
średnich  do odwiedzenia tego budynku, zapoznania się z kierunkami wydziału.  To dla 
Was, przyszłych studentów wielka szansa rozwoju, pogłębiania wiedzy i studiowania 
na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

Nowy budynek Wydziału Nauk Społecznych, w którym również będzie znajdował się 
Instytut Muzyki Wydziału Sztuki,  zrobił na mnie duże wrażenie. Jestem studentką II 
roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, a ten budynek naprawdę mnie 
zaskoczył. Oglądając go już z zewnątrz dostrzegam nowoczesną architekturę, 
a wchodząc do środka, od razu można zauważyć świetny pomysł projektantów nad 
planem wykonania tej konstrukcji. Budynek jest innowacyjny, dostosowany do 
potrzeb studentów. Sale wykładowe są funkcjonalne, przestronne, a ciepłe 
i wyraziste kolory wnętrz nadają mu klimat i styl. Instytut Muzyki będzie zajmował 
najwyższe piętro budynku. Sale są idealnie przygotowane akustycznie, co w codziennej 
pracy muzyków jest bardzo ważne. Każde z pomieszczeń wykładowych wyposażone 
jest w odpowiedni sprzęt i meble. Żywa i ciepła kolorystyka, duża przestrzeń, ogromne 
okna umożliwiające widok na panoramę miasta, nadają miejscu odpowiedni charakter. 
Ponadto, nareszcie cała brać studentów Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału 
Sztuki będzie studiowała w jednym wspólnym miejscu, co na pewno zaowocuje 
lepszym poznaniem się i współpracą poszczególnych wydziałów. Wierzę, że nauka 
w tym budynku będzie jeszcze przyjemniejsza.

Michał Zdunek,
Wiceprzewodniczący 

Wydziałowej Rady 
Samorządu Studenckiego, 

Wydziału Nauk Społecznych.

Agata Struzik
 Przewodnicząca WRSS WNS

Justyna Kowalczyk
II rok Edukacji artystycznej

 w zakresie sztuki muzycznej



Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

 www.rpo.slaskie.pl

 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu miasta Częstochowy, budżetu państwa, przy wsparciu budżetu województwa śląskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Akademickie
Centrum Sportu

Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy
Planetarium Instytutu Fizyki

Wydział
Nauk

Społecznych

Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie
Budynek Główny Wydziału Nauk Społecznych

ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

www.wnsnew.ajd.czest.pl


