
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 101 /2019 

Pieczęć Wydziału 

WNIOSEK 

o wpis do Złotej Księgi Absolwentów  

1. Imię i nazwisko studenta: .................................................................................................................. 

2. Nazwa kierunku studiów: ………….................................................................................................. 

3. Nazwa wydziału: …………………………………………………………………………………… 

4. Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne 
1) 

5. Poziom studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie 
1
 

6. Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok) 
2)

: |___|___|_-_|___|___|___|___| 

7. Data ukończenia studiów (miesiąc i rok) 
3)

: |___|___|_-_|___|___|___|___| 

8. Ostateczny wynik studiów uzyskany przez studenta  |___|_,_|___|___| 

Osiągnięcia naukowe 

1) stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego: 

a) rok akademicki: 20…../20….. 

b) rok akademicki: 20…../20….. 

2) otrzymanie Diamentowego Grantu: 

rok akademicki: 20 …./20….. 

3) osiągnięcia naukowe - publikacje: 

autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego artykułu w czasopismach 

wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego: 

….................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

autorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego artykułu w czasopismach z wykazu czasopism 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

autorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie 

wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust.2 pkt 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



................................................................................................................................................... 

autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych materiałach z międzynarodowych 

konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 

poz. 1668, z późn. zm.) 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

udział w projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie 

konkursowym przez: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy 

Pogram Rozwoju Humanistyki, Unię Europejską albo państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, 

przez przedsiębiorców lub podmioty działające na rzecz rozwoju nauki 

….................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3) osiągnięcia artystyczne: 

udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych 

(miejscapunktowane) 

..................................................................................................…………................................. 

..................................................................................................…………................................ 

..................................................................................................…………................................. 

laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych 

..................................................................................................…………................................. 

..................................................................................................…………................................ 

..................................................................................................…………................................. 

wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym 

..................................................................................................…………................................. 

..................................................................................................…………................................ 

..................................................................................................…………................................. 

wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki 

..................................................................................................…………................................. 

..................................................................................................…………................................ 

..................................................................................................…………................................. 

 



pozostała działalność: 

inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej (zajęcie od 1 do 3 miejsca lub otrzymanie 

wyróżnienia w konkursie o charakterze ogólnopolskim o wysokim prestiżu, np. Studencki Nobel,  

Primus Inter Pares, otrzymanie nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne) 

..................................................................................................…………................................. 

..................................................................................................…………................................. 

..................................................................................................…………................................. 
__________ 

1 niepotrzebne skreślić 
2 na danym poziomie studiów 
3 zgodnie z regulaminem studiów 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

moich danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów. 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, wizerunek, 

rok i kierunek studiów, informacje o wynikach – np. dotyczące wpisania do Złotej Księgi Absolwentów) w celu 

publikowania (w tym również w mediach oraz w Internecie) informacji związanych z wpisaniem do Złotej 

Księgi Absolwentów. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO** 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu ubiegania się o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów,  

a także w celu publikowania informacji o wpisaniu do Złotej Księgi Absolwentów oraz w celu 

archiwalnym, 

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO), 

3) dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub przez okres wynikający  

z odrębnych przepisów prawa (w tym m.in. przepisów archiwalnych), 

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty,  

z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących 

się z przetwarzaniem danych osobowych, 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

6) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu 

o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na ww. adres e-mail 

lub na ww. adres pocztowy,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ubiegania się o wpisanie do Złotej 

Księgi Absolwentów, 

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres 

pocztowy. 
 

*niepotrzebne skreślić 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

 

……………………………………… 
(data i podpis absolwenta) 

mailto:kancelaria@ujk.edu.pl


Adres absolwenta do korespondencji: 

…………………………………………………………………. 

imię i nazwisko 

…………………………………………………………………. 

ulica, nr domu 

|___|___|_-_|___|___|___| ……………………………………… 

kod pocztowy     miejscowość 

 

 

 

 Wniosek zaopiniowano w dniu: |___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|___|___| 

                    dzień     miesiąc      rok 

 

       …………………………………………. 

        pieczęć i podpis dziekana 

  

 

Decyzja Rektora: 

Wpisuję/ nie wpisuję Panią/Pana ………………………………………………... do Złotej Księgi 

Absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

………………..…………… 

       pieczęć i podpis Rektora  

 

 

 



Instrukcja wypełniania wniosku 

1. Wniosek może być wypełniony ręcznie lub komputerowo.  

2. W pkt. 3 należy wpisać pełną nazwę wydziału (instytutu).  

3. W pkt.8 należy wpisać średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń 

uzyskanych w trakcie studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 

absolwenta studiów pierwszego stopnia średnią ocen wylicza się na podstawie wszystkich ocen 

uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (6 semestrów na studiach licencjackich/7 semestrów 

na studiach inżynierskich) W przypadku absolwenta studiów drugiego stopnia średnią ocen 

wylicza się na podstawie wszystkich ocen uzyskanych na studiach drugiego stopnia.  

4. Osiągnięcia naukowe i artystyczne w wniosku powinny być opisane w sposób bardzo zwięzły 

(jeżeli to możliwe - w punktach), zgodnie z wskazówkami znajdującymi się przy każdym punkcie.  

1) w punkcie „Publikacje” należy podać tylko publikacje opublikowane zawierające informacje: 

imię i nazwisko autora, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę 

wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, 

ISMN lub DOI, 

2) w punkcie „udział w projektach badawczych” należy podać pełnioną funkcję przez studenta w 

projekcie, nazwa jednostki prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie badawczym, krótki 

opis zadań oraz okres uczestnictwa w projekcie, 

3) w punkcie „Udział w konkursach, festiwalach”,  udział w festiwalu muzycznym (jako 

wykonawca) lub w festiwalu sztuki (w przypadku wystawy prac) jest uwzględniany przy 

ocenie wniosku jedynie w przypadku kierunków artystycznych.  

5. Inne osiągnięcia naukowe i aktywność naukowa powinny być potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. 
 

  

 


