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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁAŃ UJK ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 
 
 
Priorytet 1. Nauka – fundament Uniwersytetu 

Zadanie Planowany 
termin realizacji 

Faktyczny 
termin realizacji 

Wskaźnik/ miernik  
planowany 

Wskaźnik/miernik zrealizowany 

Cel operacyjny 1. Aktywna polityka kadrowa i wspieranie rozwoju naukowego pracowników oraz badań w dyscyplinach uznanych za priorytetowe 
1.1. Prowadzenie polityki kadrowej w oparciu o strategię 
rozwoju wydziału w obszarze pozyskiwania uprawnień do 
nadawania stopni i tytułów naukowych (głównie poprzez 
awanse naukowe pracowników jednostek w dyscyplinach 
niezbędnych do uzyskiwania kolejnych uprawnień) 

 
 
 
 
2014 złożenie 
wniosku 
 
 
2013 złożenie 
wniosku 

 
 
 

 
- 
 
 
 
2013 

Pozyskane uprawnienia do 
nadawania stopni  
i tytułów naukowych: 
- stopnia dr hab. w: 
1) dziedzina: nauki 
biologiczne, dyscyplina: 
biologia (WMP) 
 
2)  dziedzina: nauki  
o zdrowiu (WNoZ) 

 
 
 
 
Wniosek w przygotowaniu (konieczność pozyskania 1 
profesora tytularnego w Instytucie Biologii)  
 
 
Wniosek złożono. Odpowiedź negatywna.  
W trakcie przygotowania kolejny wniosek 

1.3. Wdrożenie systemu oceny jakości badań 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin parametryzacji 
działalności naukowej 
nauczycieli akademickich 
oraz uczestników studiów 
doktoranckich UJK  
w Kielcach 
 
Regulamin w sprawie 
wnioskowania, podziału  
i rozliczania środków 
finansowych  na działalność 
statutową 
 
Arkusz oceny nauczyciela 
akademickiego UJK 
 
Ranking pracowników 
 

Realizacja Zarządzenia Nr 115/2012 Rektora UJK  
zmienionego Zarządzeniem Nr 5/2013 
 
 
 
 
 
Realizacja Zarządzenia Nr 25/2013  Rektora UJK  
 
 
 
 
 
Realizacja Uchwały Nr 80/2008 Senatu UJK zmienionej 
Uchwałą Nr 28/2013 Senatu UJK 
 
Od 2013 roku po zakończeniu parametryzacji dorobku 
naukowego za poprzedni rok prorektor ds. nauki  
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2013 

 
 
 
 

i współpracy z zagranicą przygotowuje ranking 
pracowników naukowych wg  liczby punktów 
uzyskanej w parametryzacji dorobku naukowego  
 
Wydziały wdrożyły przyjęte procedury dotyczące 
systemu jakości badań  

1.4.  Kształtowanie umiejętności pracy i kierowania  
w zespołach badawczych poprzez podnoszenie 
kwalifikacji pracowników naukowych  
i administracyjnych UJK (szkolenia, seminaria, kursy) 

Zadanie ciągłe 10.2013- 09.2014  
 

 

 

 

 

Zwiększanie liczby dużych  
i interdyscyplinarnych 
realizowanych projektów  
badawczych  

Wspieranie pracowników naukowych poprzez 
zamieszczanie bieżących informacji na stronie 
internetowej Działu Nauki, wysyłanie ich pocztą 
elektroniczną oraz przeprowadzanie indywidualnych 
konsultacji  
 
Zawarto umowy na finansowanie realizacji projektów 
badawczych: 
1) 5 umów w ramach konkursów ogłaszanych przez 
NCN na łączną kwotę 922 714 zł 
2) 2 umowy w ramach NPRH na łączną kwotę 
1 556 400 zł 
3)  1 umowa w ramach programu Diamentowy Grant 
na kwotę 73 260 zł 
4) 2 umowy w ramach programu Polsko-Norweska 
Współpraca Badawcza na łączną kwotę 1 485 108 zł 
 
WH 
Udział pracowników WH w orgaznizowanych przez 
Dział Nauki UJK i MNiSW spotkaniach dotyczących 
grantów NPRH i NCN oraz Horyzont 2020 
WFH 
Złożony 1 wniosek (konkurs OPUS) 

Cel operacyjny 2. Wspieranie współpracy naukowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym 
2.1. Realizacja programów umożliwiających mobilność 
pracowników naukowych 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Nawiązywanie współpracy 
formalnej z krajowymi  
i zagranicznymi podmiotami 
naukowymi: wspólne 
publikacje, konferencje, 
zespoły badawcze, wymiana 
kadry 

Nawiązanie współpracy z: 
1) Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. 
Puszkina w Moskwie 
2) Państwowym Federalnym Instytutem Wyższej 
Edukacji Profesjonalnej Federalnego Uniwersytetu 
Dalekowschodniego we Władywostoku 
3) Uniwersytetem Św. Cyryla i Metodego w Trnawie 
4) Lwowską Państwową Akademią Finansów 
5) Uniwersytetem Teksas w Brownsville 
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6) Instytutem Jean Nicod w Paryżu 
7) Szkołą Praktyczną Studiów Wyższych (EPHE) 
Uniwersytetu w Paryżu 
8) Uniwersytetem de Ciudad Juarez 
9) Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Agrarnym  
w Dublanach 
10) Uniwersytetem Sztuk Pięknych RUFA w Rzymie 
 
WH 
Zorganizowano 2 Międzynarodowe Konferencje 
Naukowe 
 
Wydano 2 czasopisma we współpracy z podmiotami 
zagranicznymi „Respectus Philologicus” (Kielce-Wilno), 
„Token” (Kielce-Brownsville) 
 
Realizacja 2 Międzynarodowych projektów 
badawczych NPRH: „Pamiętniki i listy polskich autorów 
z ziem zabranych”, „Polscy zesłańcy na Syberii 
Zachodniej w XVIII-XIX w. w oczach Rosjan i ludności 
syberyjskiej” 
 
Wyjazdy naukowo-badawcze (86 referatów 
wygłoszonych na konferencjach poza granicami kraju) 
WZiA 
Nawiązanie współpracy naukowej z: Moskiewskim 
Miejskim Uniwersytetem Pedagogicznym w Rosji, 
Uniwersytetem Cyryla i Metodego w Trnawie, 
Lwowską Państwową Akademią Finansów we Lwowie 
WNoZ 
Nawiązanie współpracy naukowej z Akademią Frycza 
Modrzewskiego w Krakowie 
 
Nawiązanie współpracy z Centralnym Szpitalem 
Klinicznym w Warszawie 
 
Realizacja międzynarodowego projektu:Project of 
Visegrad Fund Standard Grant No. 21210329 
Quality of life of patients with diabetic foot ulcer in 
Visegardcontries –DIAFQOL 



4 

 
WMP 
Współpraca z instytucjami krajowymi (109), 
zagranicznymi (12); wspólne publikacje krajowe (42), 
Międzynarodowe (72) 
 
11 konferencji międzynarodowych 
WPIA 
Konferencje krajowe i międzynarodowe: 
,,Więcej wiesz - mniej ryzykujesz (04.12.2013 r.); 
,,Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyki" 
(09.12.2013 r.); ,,Ochronić dziecko - działania 
profilaktyczne rodziny" (24.01.2014 r.); ,,Socjalne 
spotkania z dokumentem" (07.05.2014r.); 
,,Współczesne problemy wychowania, opieki i terapii 
w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym" (16.06.2014 r.) 
WNS 
Nawiązanie współpracy z: 
1) Instytutem Informacyjnych Technologii i Zasobów 

Nauczania Narodowej Akademii Nauk 
Pedagogicznych Ukrainy 

2) Uniwersytetem Zarzadzania Oświatą Narodowej 
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy 

WFH 
Zorganizowano 4 konferencje międzynarodowe  

2.2. Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem 
środków finansowych na realizację projektów badawczych  
i wdrożeniowych na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym  kampania informacyjna  
o możliwościach pozyskiwania środków prowadzoną przez 
Dział Nauki, konsultacje z pracownikami  
w zakresie prawidłowego sporządzenia i rozliczania 
wniosku, organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych 
z podmiotami finansującymi badania naukowe 

Zadanie ciągłe 
 
 
 

10.2013-09.2014 Zwiększenie liczby grantów 
realizowanych w UJK 

Organizacja przez Dział Nauki seminariów dla 
pracowników naukowych i doktorantów w zakresie 
możliwości pozyskiwania środków finansowych  
na badania naukowe (styczeń 2014 – konferencja  
nt. Pomysł na grant badawczy + pieniądze = sukces) 
 
Akcje aktywizujące – rozsyłanie drogą elektroniczną 
listów do wszystkich pracowników oraz wytycznych do 
pracowników funkcyjnych w zakresie 
zintensyfikowania działalności w obszarze 
pozyskiwania środków finansowych na działalność 
badawczą. 
 
WH 



5 

 
10 grantów 
WNoZ 
Pozyskanie środków z NCN na realizację jednego 
projektu badawczego - Powiązanie polimorfizmu 
genów GST i spożycia czerwonego mięsa w ryzyku 
zachorowania na raka jelita grubego na kwotę 
553 379,00 zł 
WMP 
15 grantów (w tym 2 międzynarodowe)  
na 4 445 775,00 zł 
WPiA 
Przygotowanie przez doktorantów ISP 2 projektów 
badawczych do NCN; projekty nie otrzymały wsparcia 
WFH  
Złożono 9 wniosków o granty 

2.3. Upowszechnianie oferty badawczej, wyników badań  
i promocja osiągnięć naukowych UJK 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Utworzenie internetowego 
portalu informacyjnego 

Utworzenie nowego interfejsu strony Działu Nauki, 
gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje nt. 
działalności naukowo-badawczej 
 
Wydanie pierwszego numeru publikacji pt. Przegląd 
naukowy UJK. Opracowywanie listy rankingowej 
pracowników naukowych osiągających najlepsze 
wyniki w parametryzacji dorobku naukowego 
 
WH 
Strony internetowe poszczególnych Instytutów  
oraz modernizacja strony wydziałowej  
i udostępnienie jej w językach obcych 
WZiA 
Powstała strona internetowa WZiA w języku: 
angielskim, rosyjskim i francuskim 
WFH 
Upowszechnianie wyników badań w bazie e-Publikacje 
Nauki Polskiej 

Cel operacyjny 3. Unowocześnianie rozwiązań organizacyjnych wspierających rozwój badań 
3.1. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych 
zwiększających efektywność wykorzystania bazy  
i potencjału naukowego  

2014 2014 Opracowanie dokumentacji 
służącej efektywnemu 
wykorzystywaniu zaplecza 
laboratoryjnego                          

Opracowanie oraz rozesłanie do podstawowych 
jednostek organizacyjnych ankiety dot. bazy 
laboratoryjnej. Opracowanie przez DN i DIiTT projektu 
regulaminu korzystania z aparatury badawczej 
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3.2. Rozwój systemów informatycznych  
i informacyjnych wspierających badania naukowe 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Zakup licencji 
oprogramowań na potrzeby 
pracy naukowej, 
organizowanie szkoleń  
z zakresu wykorzystywania 
nowoczesnych technologii  
z branży IT w badaniach 
naukowych 

Wdrożenie Modułu Dorobek Naukowy w ramach ZSI  
 
Zakup dla UJK licencji na korzystanie przez 
pracowników z programu STATISTICA 
 
 
 
 

3.3. Przechodzenie wydawnictw ciągłych i czasopism UJK  
na platformę cyfrową 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Dostępność czasopism  
w wersji cyfrowej 

Opracowanie koncepcji wdrożenia Platformy 
Zarządzania Procesem Wydawniczym Redakcji 
Czasopisma 

3.4. Podnoszenie poziomu naukowego wydawnictw 
ciągłych i czasopism UJK i włączanie ich w system 
kategoryzacji MNiSW 
 

2014 10.2013-09.2014 Wzrost oceny 
parametrycznej czasopism  
o min. 2 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WH 
Respectus Philologicus – 9p. (WH) 
Rocznik Biblilogiczno Prasoznawczy – 4p. (IBiD) 
Studia Rusycystyczne – 4p. (IFO) 
Almanach Historyczny – 2p. (IH) 
Studia Fiolologiczne – 2p. (IFP) 
Między Wisłą a Pilicą – 1p. (IH) 
WNoZ 
Zwiększenie liczby baz, w których indeksowane są 
Studia Medyczne do 7; zwiększenie liczby wejść  
na stronę czasopisma; publikacja artykułów w języku 
angielskim; zwiększenie liczby recenzji zagranicznych; 
dostosowanie składu komitetu naukowego pod kątem 
kolejnej oceny parametrycznej  
WZiA 
Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” –  7 pkt 
(były 4 pkt) 
Studia Humanistyczno-Społeczne – 3 pkt 
The Peculiarity of Man – 4 pkt. 
WMP 
Monitoring środowiska przyrodniczego (2 pkt), Rocznik 
Świętokrzyski (1 pkt)  
WPiA 
,,Studia Pedagogiczne Problemy społeczne, 
edukacyjne i artystyczne" 
WFH 
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne – 4 pkt. (były 2 pkt.) 
WNS 
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Priorytet 2. Edukacja - wysoka jakość i różnorodna oferta kształcenia 

Zadanie Planowany 
termin realizacji 

Faktyczny 
termin realizacji 

Wskaźnik/ miernik  
planowany 

Wskaźnik/miernik zrealizowany 

Cel operacyjny 1. Aktualizacja i unowocześnienie oferty dydaktycznej 

Poziom preferencji A 
1.1 Utworzenie studiów III stopnia w dyscyplinie: 

1) Literaturoznawstwo  (studia niestacjonarne) (WH) 
2) Historia (studia niestacjonarne) (WH) 

2014 - Rekrutacja – liczba 
doktorantów 

Nie zrealizowano 

1.2 Utworzenie studiów III stopnia w dyscyplinie: 
1) Biologia (studia niestacjonarne) (WMP) 
2) Chemia (studia niestacjonarne) (WMP) 
3) Fizyka (studia niestacjonarne) (WMP) 
4) Geografia (studia niestacjonarne) (WMP) 

2014 
 

2014 
 
 
 

Rekrutacja – liczba 
doktorantów 

Zrealizowano  

1.4.  Uzyskanie uprawnień i utworzenie studiów II stopnia  
na kierunkach: 

1) Filologia, specjalność filologia angielska  (WH) 
2) Biotechnologia (WMP) 

 
 
2013 
2014 

 
 
2013 
2014 

Rekrutacja – liczba 
studentów 

WH 
1) Zrealizowano – 37 osób przyjętych na studia 
stacjonarne (limit 60), 54 osób przyjętych na studia 
niestacjonarne (limit 60) 
WMP 
2) Zrealizowano   

Uruchomienie czasopisma-rocznika „Szkice 
Familiologiczne” oraz „Gospodarka Współczesna. 
Roczniki naukowe UJK” Nr 1/2014 

Cel operacyjny 4.Wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania własności intelektualnej 
 
4.1. Intensyfikacja działań zmierzających do uzyskiwania 
przez pracowników zgłoszeń patentowych oraz patentów 
krajowych i zagranicznych 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Liczba zgłoszonych 
wniosków patentowych 
 
Liczba zarejestrowanych 
patentów 
 

11 zgłoszeń patentowych 
 
 
2 przyznane patenty: 
  

Dozownik do chromatografu gazowego zwłaszcza do 
chromatografii dwuwymiarowej – 02.09.2014 r. 
 
Wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych 
roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, 
rodzaj i wilgotność podłoża glebowego – 23.04.2014 r. 
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Poziom preferencji B 

1.1. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów  
na poziomie II stopnia na kierunkach: 
1) Administracja (WZiA) 
2) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (WH) 
3) Praca socjalna (WPiA) 

 

 
 
2013 
2013 
2014 
 

 
 
2013 
2013 
- 

Rekrutacja WZiA 
1) Zrealizowano -  89 osób przyjętych na studia 
stacjonarne (limit 130), 95 osób na studia 
niestacjonarne (limit 130) 
WH 
2)  Zrealizowano – 40 osób przyjętych na studia 
stacjonarne (limit 60), 0 osób przyjętych na studia 
niestacjonarne (limit 30) 
WPiA 
3) Nie zrealizowano 

Poziom preferencji C 

1.4.Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów  
na poziomie I stopnia na kierunkach: 

1. Turystyka i rekreacja (WMP) 
2. Finanse i  Rachunkowość (WZiA)  
3. Kosmetologia (WNoZ) 
4. Komunikacja kulturowa (WH; Europejskie studia 

kulturowe)  
 

 
 
2013 
2014 
2014 
2014 

 
 
2014 
2014 
- 
2014 
 
 
 
 
 

Rekrutacja WMP 
1) Zrealizowano  
WZiA 
2)  Zrealizowano – decyzja MNiSzW z dn. 24.07.2014 r.; 
ponadto uzyskano uprawnienia do prowadzenia 
studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe - decyzja MNiSzW z dn. 01.07.2014 r. 
WNoZ 
3) Przygotowanie wniosku. Decyzją Kolegium 
Rektorskiego przesunięto termin dalszego 
procedowania wniosku 

WH 
4) Zrealizowano 

1.5. Rozszerzenie oferty przedmiotów obieralnych  
na poziomie ogólnouczelnianym i wydziałowym 

2013 2014 
 

Elastyczny program 
kształcenia zgodnie z KRK 

Wydziały przygotowały katalog przedmiotów 
obieralnych  

1.6. Uruchomienie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych i opracowanie programów 
specjalizacji. 

 

2013 2014 Rekrutacja – liczba słuchaczy Uzyskanie zgody CKPPiP na prowadzenie specjalizacji  
z pielęgniarstwa chirurgicznego. Przygotowanie 5 
programów kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek  
i położnych 

1.7. Systematyczne analizowanie i dostosowanie oferty 
kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe i kursy 
dokształcające) 

2013 2013 Rekrutacja – liczba 
uczestników 

WH 
Studia podyplomowe: Historia – 32 uczestników, WOS 
– 27 uczestników, Logopedia – 75 uczestników 
Kursy dokształcające: łącznie – 83 uczestników 
WZiA 
Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi – 
44 uczestników, Zarządzanie finansami i księgowość – 
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37 uczestników, Zarządzanie oświatą – 20 uczestników, 
Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 24 
uczestników 
WNoZ 
Studia podyplomowe: Pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna i interwencja kryzysowa - 27 uczestników 
 
Kurs medycyny ratunkowej dla lekarzy – 27 
uczestników 
 
Przygotowanie dokumentacji i uruchomienie rekrutacji 
na studiach podyplomowych: 
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

i interwencja kryzysowa 
2) Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 
3) Zoofizjoterapia 
4) Terapia zajęciowa 
5) Metodologia, organizacja i zarządzanie badaniami 

klinicznymi 
WMP  
Studia podyplomowe: Fizyka – 26 uczestników, 
Przyroda w edukacji szkolnej II +IV – 32 uczestników   
WPiA 
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna z terapią pedagogiczną (25 uczestników 
– I edycja,  20 uczestników – II edycja ) 
WFH 
Rekrutacja na 7 rodzajach studiów podyplomowych i 1 
kursie dokształcającym; uruchomiono studia 
podyplomowe na kierunku Zarządzanie współczesną 
kancelarią i archiwum – 9 uczestników 
WNS 
Przygotowano dokumentację i uruchomiono rekrutację 
na 5 rodzajach studiów podyplomowych 

Cel operacyjny 2.Doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

2.1.Pozyskiwanie nowych partnerów dla potrzeb kształcenia 
praktycznego i praktyk zawodowych studentów 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Liczba umów  
z podmiotami zewnętrznymi 

3883 (Kielce), 544 (Piotrków Trybunalski)  
WPiA  
Realizacja projektu ,,Kompas Wiedzy” 

2.2. Powstanie struktury Wewnętrznego Systemu 2012 2012-2014 Zarządzenie Rektora  Wydanie i realizacja Zarządzenia Nr 23/2014 
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Zapewnienia Jakości Kształcenia (powołanie Uczelnianej 
Komisji ds. Jakości Kształcenia  
i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia) 

w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji  
ds. Jakości Kształcenia 
 
Doskonalenie jakości 
kształcenia 

zmieniającego Zarządzenie Nr 86/2012 Rektora UJK 
 
 
 
Funkcjonowania Wydziałowych Komisji  
ds. Jakości Kształcenia 

2.3. Określenie zadań wszystkich jednostek wchodzących  
w skład Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia 

2013 10.2013-09.2014 Uchwała w sprawie 
Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości 
Kształcenia, Zarządzenie 
Rektora w sprawie 
określenia szczegółowych 
zadań Uczelnianej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia  
oraz Wydziałowych Komisji 
ds. Jakości Kształcenia 

Realizacja Uchwały Nr 26/2013 Senatu UJK  
 
Wydanie i realizacja Zarządzenia Rektora UK Nr 
69/2013 
 
Wydanie i realizacja Zarządzenia Rektora UJK Nr 
24/2014  

2.4. Organizacja szkoleń dla członków Uczelnianej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowych Komisji ds. Jakości 
Kształcenia oraz członków Kierunkowych Zespołów ds. 
Programów Kształcenia oraz wszystkich osób chcących 
podnosić kwalifikacje w tym zakresie 

Zadanie ciągłe 09.12.2014 
 
12.06.2014 
 
12.12.2013  
 
 
14-16.06. 2014  

Zwiększenie kompetencji 
członków Uczelnianej 
Komisji ds. Jakości 
Kształcenia, Wydziałowych 
Komisji ds. Jakości 
Kształcenia oraz członków 
Kierunkowych Zespołów  
ds. Programów Kształcenia, 
kształcenie liderów zakresie 
jakości kształcenia 

2 spotkania szkoleniowe (spotkanie dla pracowników 
administracji, spotkanie dla WKJK na WPiA) 
 
 
Szkolenie zorganizowane przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (Warszawa) 
 
Zespół ekspertów w projekcie Performance 
zorganizowane przez Istituto Scienze Psicologiche 
Educazione e Formazion (Rzym) 

2.5. Zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych  
w procesie konstruowania programów kształcenia i ich 
monitoringu 

Zadanie ciągłe 06.2014 

 
 
 
10.2013-09.2014  

Programy kształcenia 
dostosowane do potrzeb 
lokalnego rynku pracy 

Udział interesariuszy w budowaniu i ocenie programów 
kształcenia na wszystkich kierunkach (18 opinii 
pracodawców dla 13 kierunków - Projekt Perspektywy 
RSI-IV Etap) 
 
WMP 
Powołanie interesariuszy zewnętrznych w skład  
Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Wewnętrznej  

2.6. Opracowanie procedur dotyczących wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia 

2013 10.2013-09.2014 
 
 
 
 

Zarządzenie Rektora  
w sprawie wewnętrznych 
procedur zapewnienia 
jakości kształcenia 

Realizacja Zarządzenia Nr 58/2013 Rektora UJK 
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15.10.2013 Księga procedur 

2.7. Doskonalenie i monitoring procedur dotyczących 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

2013-2014 20.03.2014 
 
 
 
 
10.2013-09.2014 
 
16.06.2014 

Opracowanie raportu 
końcowego w zakresie 
funkcjonowania procedur 

Raport z oceny wewnętrznego systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia przeprowadzonej na wszystkich 
wydziałach UJK w roku akademickim 2013/2014 z dnia 
20.03.2014 r. 
 
Prace Zespołu ds. Monitoringu i Doskonalenia Procedur 
 
Ogłoszenie konkursu w zakresie promowania Jakości 
Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  
w Kielcach – Zarządzenie Nr 45/2014 Rektora  

2.8. Doskonalenie systemu ankietyzacji oraz badanie 
poziomu satysfakcji studentów, słuchaczy studiów 
podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń w skali 
Uczelni 

2013-2015 10.10.2014 
 
 
13.01.2014 
15.05.2014 
 

Zarządzenie Rektora  
w sprawie ankietyzacji, 
zwiększenie poziomu 
satysfakcji studentów, 
słuchaczy studiów 
podyplomowych, 
uczestników kursów 
i szkoleń z oferty 
edukacyjnej i studiowania 

Wydanie i realizacja Zarządzenia Nr 72/2013 Rektora 
UJK 
 
Przygotowanie nagrody dla studentów, którzy 
najliczniej wzięli udział w ankietyzacji w roku 
akademickim 2013/2014 

2.9. Doskonalenie programów kształcenia i ich efektów Zadanie ciągłe I etap  
13.01.2014-
15.05.2014 
WPiA-28.01.2014 
WMP-20.01.2014 
WH-31.01.2014 
WZiA-31.01.2014 
FNS - 24.02.2014 
FFH-24.02.2014 
WNoZ-25.02.2014 
Raport zbiorczy- 
20.03.2014 
 
15.05.2014 

Wyższe oceny studentów  
w procesie ankietyzacji, 
większy poziom satysfakcji 
studentów ,  słuchaczy 
studiów podyplomowych, 
uczestników kursów  
i szkoleń  

Wizytacje i spotkania na wszystkich Wydziałach  
w Uczelni, kontrola programów kształcenia i realizacji 
efektów kształcenia, raport z ich oceny (część raportu  
z oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przeprowadzenie elektronicznej ankiety oceny pracy 
dziekanatu 

2.10. Gromadzenie i publikowanie informacji dotyczących 
działań Uczelni w zakresie podnoszenia jakości kształcenia  

Zadanie ciągłe 06.2014 
 
 
06.2014 

Dostęp do wiedzy  
z zakresu jakości kształcenia 
dla społeczności 
akademickiej  

Publikacja na głównej stronie uczelni informacji  
o ankietyzacji 
 
Publikacja w dodatku STUDENT do „Echa Dnia” 
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10.2013-09.2014 
 
 
WPiA-28.01.2014 
WMP-20.01.2014 
WH-31.01.2014 
WZiA-31.01.2014 
FNS - 24.02.2014 
FFH-24.02.2014 
WNoZ-25.02.2014 
Raport zbiorczy- 
20.03.201 04 

informacji o konkursie komisji jakości 
 
Stała aktualizacja strony  
http://www.ujk.edu.pl/Jakosc_ksztalcenia.html 
 
Kontrola funkcjonowania wszystkich stron  
na poszczególnych wydziałach (część raportu  
z oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia) 

Cel operacyjny 3.Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 
3.1. Zwiększanie oferty zajęć w językach kongresowych,  
w tym rozszerzanie oferty studiów prowadzonych w 
językach obcych 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Liczba przedmiotów 
wykładanych w j. obcym 
 
Liczba kierunków 
prowadzonych w j. obcym 

WH 
Przygotowano ofertę zajęć, które mogą być 
prowadzone w językach obcych na Wydziale 
Humanistycznym 
WZiA 
Przygotowywanie specjalności: Północno-Europejskie 
studia nad rozwojem, która ma być prowadzona  
w języku obcym 
WNoZ 
Przygotowano ofertę 28 przedmiotów, które mogą być 
prowadzone w języku angielskim 
WMP 
19 przedmiotów w języku angielskim na kierunku 
Biotechnologia 
WPiA 
Opracowywanie wykazu przedmiotów realizowanych 
dla studentów zagranicznych w języku angielskim 
WNS 
2 przedmioty w językach kongresowych 

3.2 Przygotowanie kursu języka polskiego dla 
cudzoziemców 

2013 07.2014 Rekrutacja- liczba 
uczestników, 
obcokrajowców 

WH 
Przygotowano ofertę kursu – rekrutacja się odbyła  
w lipcu 2014. Nie zrekrutowano żadnego słuchacza 

3.3. Zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów  
i pracowników wydziału w ramach programu LLP- 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Liczba wyjazdów 
zagranicznych studentów  

W skali Uczelni: wyjazdy 48 studentów, 34 
pracowników, 12 praktykantów; przyjazdy 16 

http://www.ujk.edu.pl/Jakosc_ksztalcenia.html


13 

 
ERASMUS. i pracowników studentów z uniwersytetów zagranicznych  

3.4. Promocja oferty dydaktycznej  w wymiarze 
międzynarodowym umożliwiającej podejmowanie     
studiów przez studentów obcokrajowców 

 Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Liczba studentów 
obcokrajowców 

W skali uczelni: 24 studentów obcokrajowców 

Cel operacyjny 4. Rozwijanie aktywności i samodzielności studentów 
4.1. Kształtowanie postaw stymulujących aktywny udział  
w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym 

Zadanie ciągłe 05.2014 
 
06.2014 
 
10.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.04.2014 
 
 
11.10.2013 
 
 
14.01.2014 
 
 
08.04.14 
 
 
07.05.2014 

Aktywność studentów  
w życiu społecznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Otwarty Uczelni  
 
Konkurs „Enactus Poland” organizowany na WZiA 
 
Akcje charytatywne dla domów dziecka 
 
WZiA 
SKN Koncept: Warsztaty przedsiębiorczości, Akademia 
Młodego Inwestora ,konferencje Studencko-
doktoranckie, konferencje naukowe krajowe  
i zagraniczne; SKN Lider: organizacja licznych 
seminariów i warsztatów naukowych, przedsięwzięć 
charytatywnych: „I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem”, turniej charytatywny  
w piłkę nożną: ”Jesteśmy, by zmieniać życie”, 
konferencje naukowe, Sesje Studenckich Kół 
Naukowych UJK 
WNoZ 
Dzień otwarty V LO – zajęcia ćwiczeniowe w 4 grupach 
na różnych kierunkach WNoZ   
 
Dzień otwarty Uczelni (moduł wykładowy „Postaw  
na zdrowie” i pokazy ratownictwa medycznego) 
 
Wykład „Choroby zagrażające zdrowiu i życiu 
młodzieży” 
 
„Profilaktyka raka piersi” – Prelekcja i pokaz dla 
uczniów IV LO  
 
Dzień Pielęgniarki Położnej 

4.2. Angażowanie studentów i doktorantów w realizację 
projektów badawczych 

Zadanie ciągłe 05.2014 
 
 

Współautorstwo studentów 
i doktorantów   
w publikacjach i badaniach 

Szkolenie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 
„Pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań 
naukowych” 
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10.2013-09.2014 

naukowych  
WNoZ 
Realizacja projektów  badawczych-  „Postawa ciała  
a równowaga i typ układu nerwowego u młodzieży  
w wieku 16-19 lat” i ,,Boczne skrzywienie kręgosłupa  
a odruchy pierwotne. EMG mięśni posturalnych  
u dzieci w wieku 5-15 lat” 
WMP 
Publikacje w czasopismach naukowych JCR , doktoranci 
z Chemii – 4 publikacje, Fizyka – 3 publikacje 
 
Wystąpienia na konferencjach: Fizyka-11,  Chemia- 16, 
Biologia- 24, 

4.3. Aktywowanie i wspieranie działalności naukowej  
i artystycznej studentów z jednoczesnym zapewnieniem 
właściwej infrastruktury 

Zadanie ciągłe 01.10.2013-
30.09.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

04.2014 

10.2013-09.2014 

Liczba aktywnych kół 
naukowych 
 
Aktywny udział  
w konferencjach 
 
Liczba publikacji, koncertów, 
wystaw 
 
Liczba stypendystów 
Ministra i Rektora 

83 aktywne koła naukowe  
 
 
20 kół naukowych wzięło udział w wyjazdowych 
konferencjach  
 
2 publikacje książkowe UJK, 20 publikacji książkowych 
pokonferencyjnych 
 
32 stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
za wybitne osiągniecia naukowe i sportowe  
 
1088 stypendiów rektora dla najlepszych studentów 
 
3 happeningi artystyczne, 6 konkursów (recytatorskich, 
poetyckich, kabaretowych), 1 spotkanie z podróżnikami  
 
Festiwal ,,Na rozdrożach” 
 
 
WH 
19 kół naukowych 
WZiA 
9 kół naukowych, 4 nagrody dla studentów WZiA: 
Talenty Świętokrzyskie 2013, liczba stypendystów 
Ministra - 7 studentów WZiA 
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WNoZ 
1 koło naukowe (Medyk), Konferencja Studenckich Kół 
Naukowych, udział czynny w 37 konferencjach, 27 
publikacji z udziałem studentów, udział w akcjach 
charytatywnych  (projekt "Szlachetna Paczka", akcja 
"Nakręć się i pomagaj z uśmiechem", sympozjum dla 
dzieci), trzy nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia: 
udział w szkoleniach, badaniach naukowych, kursach, 
wolontariat 
WMP 
22 Koła naukowe 
Liczba stypendystów Ministra:  
2013-2 (Biologia) 
2014- 1 (KOiKŚ) 
WPiA  
15 kół naukowych 
WFH 
11 kół naukowych; zorganizowanie 1 konferencji, 1 
konkursu; udział studentów w 10 konferencjach 
WNS 
6 aktywnych kół naukowych; działalność teatru Wyjście 
Ewakuacyjne; udział studentów w konferencji – 3 
referaty studentów z kierunku pedagogika 

4.4. Wspieranie samorządności studenckiej  Zadanie ciągłe 01.10.2013-
30.09.2014 

Aktywny udział studentów 
w życiu Uczelni 
 
Udział w pracach 
kolegialnych organów UJK, 
w tym w komisjach 
senackich 

Członkostwo studentów w senacie uczelni, komisjach 
senackich, radach wydziałów, komisji rekrutacyjnej    
 
 

4.5.Wspieranie rozwoju kultury i sportu akademickiego Zadanie ciągłe 06.2014 
 
06.2014 
 
 
03.2014 
 
12.2013 
 

Aktywność sportowa  
i kulturalna studentów przy 
zapewnieniu właściwej 
infrastruktury 
 
Liczba imprez 
środowiskowych 
regionalnych, krajowych  
i międzynarodowych 

Zakończenie roku sportowego AZS 
 
Zakończenie Ligi Futsalu 
 
 
2  Wieczory poezji 

 
Wieczór kolęd 
 



16 

 
01.10.2013 
 
10.2013-09.2014 

Festiwal Nauki 
 
WZiA 
Akcja charytatywna: „Uniwersytet Świętych 
Mikołajów”-Klub Aktywnego Studenta; zbiórka krwi: 
„Wampiriada”; Klub Aktywnego Studenta 
WNoZ 
I miejsce w Mistrzostwach UJK w pływaniu – 
Ratownictwo medyczne; II miejsce w Mistrzostwach 
UJK w pływaniu –Fizjoretapia; I miejsce dla Fizjoterapia 
w Mistrzostwach UJK Sztafeta Pływacka; II miejsce dla 
Ratownictwa Medycznego w Mistrzostwach UJK 
Sztafeta Pływacka 
WFH 
Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie 
WNS 
Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie; turnieje piłki 
siatkowej (8); turnieje piłki nożnej (3); turniej tenisa 
stołowego; udział studentów w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Zapasach w Stylu Klasycznym 
(3 medale) 

Cel operacyjny 5. Doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych wspierających rozwój i zapewnienie jakości kształcenia 

5.2. Wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych  
i technicznych umożliwiających studiowanie osobom 
niepełnosprawnym 

Zadanie ciągłe 13.11.2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2013-09.2014 

Uwzględnienie   
w procesie kształcenia 
organizacyjnych  
i technicznych potrzeb  
studentów 
niepełnosprawnych 

Organizacja w dniu 13.11.2013 r. spotkania studentów 
niepełnosprawnych pierwszych roczników z udziałem: 
prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, 
pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, 
kierownika SWF, kierownika  SJO, pracownika Biblioteki 
Uniwersyteckiej –tyfloinformatyka  
oraz pracowników UCWiR (udział 21 studentów 
niepełnosprawnych) 
 
Diagnozowanie potrzeb studentów niepełnosprawnych 
i przedstawienie możliwości adaptacji kształcenia do 
ich potrzeb 
 
Umożliwienie rejestrowania wykładów  
na dyktafonach przez studentów  
z niepełnosprawnościami 14 studentom  
(w tym wypożyczenie dyktafonów 8 studentom)  
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Dodatkowe zajęcia (5 studentów)  
 
Zmiana formy zdawania egzaminów i uzyskiwania 
zaliczeń  (4 studentów) 
 
Zmiana organizacji sesji egzaminacyjnej (10 studentów) 
 
Zwiększenie dopuszczalnej absencji  
na zajęciach dydaktycznych  (3 studentów) 
 
Indywidualny tryb i warunki odbywania zajęć  (12 
studentów) 
 
Pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie 
stypendium  specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
(stypendium pobierało 352 studentów i 7 
doktorantów)  
 
Zapewnienie studentom niepełnosprawnym transportu 
między budynkami Uczelni samochodem 
przystosowanym do przewozu osób 
niepełnosprawnych (2 studentów) 
 
Organizacja zajęć alternatywnych  
z wychowania fizycznego dla studentów 
niepełnosprawnych – basen, nordic walking, 
gimnastyka (35 studentów) 
 
Zapewnienie studentom niepełnosprawnym 
możliwości korzystania z usług asystencji przy 
przemieszczaniu się, asystencji przy sporządzaniu 
notatek oraz asystencji bibliotecznej (3 studentów) 
 
Umożliwienie korzystania przez studentów 
niepełnosprawnych z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej 
 
Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych przy budynkach: Wydziału 
Zarządzania i Administracji, Studium Języków Obcych  
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i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz oznaczenie drogi 
dojazdu do tych budynków. Wyznaczenie miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy DS 
„Odyseja” w którym mieści się UCWiR, Montaż 
platform przyschodowych w budynku Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego 

5.3. Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy  
i unowocześnienia bazy dydaktycznej, kulturalnej  
i sportowej 

2014 wniosek 03.2014 
 
03.2014 
 

 

10.2013-09.2014 

Centrum Rehabilitacji  
i Sportu 

Zob. Priorytet 3 pkt 1.5. 
 
Rozbudowa bazy laboratoriów naukowych dla kierunku 
lekarskiego - zgłoszenie inwestycji do 
współfinansowania w ramach kontraktu terytorialnego 
na lata 2014-2020 – 25 000 000 zł 
 
W ramach projektu Campus II – przeprowadzono 
modernizację laboratoriów, sal ćwiczeniowych  
i wykładowych w budynku WMP A –  1 391 000 zł  
oraz wyposażono je w nowe meble o wartości 1 467 
000 zł 
 
Iluminacja świetlna budynku CJO, WMP,  Biblioteki 
Uniwersyteckiej – 350 000 zł (projekt CAMPUS II) 

 
Priorytet 3. Baza- rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury UJK 

Zadanie Planowany 
termin realizacji 

Faktyczny 
termin realizacji 

Wskaźnik/ miernik  
planowany 

Wskaźnik/miernik zrealizowany 

Cel operacyjny 1. Rozbudowa bazy lokalowej UJK     
1.1. Rozbudowa WNoZ o budynek naukowo-dydaktyczny 2014 10.2013-09.2014 Oddanie do użytkowania Medreh – prowadzona realizacja budowy;  wykonana 

konstrukcja i architektura budynku wraz z instalacjami 
wod-kan, c.oc i c.t., wentylacja mechaniczna, sieci 
sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne; wartość 
wykonanych elementów robót wynosi na dz. 10.09.2014 
r.  15 300 000  zł; zakończenie budowy i oddanie obiektu 
do użytkowania nastąpi do końca 2014 r.; trwają prace 
przy zakupie aparatury naukowo-dydaktycznej  
i wyposażenia obiektu – prowadzone są postępowania 
przetargowe 

 
1.2. Budowa  CJO 2013 2013 Oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania –  10.2013 r.; w budynku 
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wykonano także modernizację jednego pomieszczenia  
z przeznaczeniem na studio językowe; koszt modernizacji 
– 44 000 zł, wyposażenie studia – 147 000 zł  

1.4. Budowa  CPiB 2013 2013 Oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania –  10.2013 r.  

1.5. Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu 2014-wniosek 03.2014  Decyzja o finansowaniu  
w ramach projektu 
unijnego 

Centrum Rehabilitacji i Sportu: 
1) Pre-umowa na współfinansowanie inwestycji – 6 300 

000 zł – RPO WŚ 2007-2013 
2) Złożenie w dn.26.08.2014 r. wniosek  

o współfinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej – 1 900 000 zł 

3) 03.2014 r. -  rozstrzygnięcie przetargu, 04.2014 r.  - 
podpisanie umowy z wykonawcą, 06.2014 r. - 
rozpoczęcie inwestycji 

1.6. Budowa Centrum Komunikacji Medialnej  
i Informacji Naukowej 

2014-wniosek 14.02.2014  Wprowadzenie do planu 
centralnego inwestycji 

Wniosek został złożony w dniu 14.02.2014 r. 

Cel operacyjny 3. Rozbudowa systemów informacyjnych wspierających dydaktykę i badania naukowe 
3.1. Powiększenie zasobów bibliotecznych w formie 
elektronicznej 

Zadanie ciągłe 01.10.2013-
30.09.2014 

Liczba publikacji 
udostępnionych w formie 
elektronicznej 

Liczba publikacji udostępnionych  
w formie elektronicznej: 
1) Bazy danych – 28 
2) Czasopisma elektroniczne (w tytułach) – 26 
3) Książki elektroniczne (licencje) - 103 

Cel operacyjny 4. Wspieranie rozwiązań sprzyjających efektywnemu i oszczędnemu wykorzystaniu bazy lokalowej i zasobów materialnych UJK 
4.1.  Sprzedaż zbędnych nieruchomości 2013 2013 

2014 
Wpływy ze sprzedaży 0,00 zł. 

107 555,00 zł 

     4.2. Wynajem powierzchni budynków Zadanie ciągłe 2013 
2014 – I półrocze 

Wpływy z wynajmu 1 370 000,00 zł 
554 480,00 zł 

4.3. Outsourcing obsługi budynków 2013 2014 Oszczędności finansowe Zmniejszenie kosztów o 1 650 000,00 zł 

      
Priorytet 4. Otoczenie- otwarty Uniwersytet 

Zadanie Planowany 
termin realizacji 

Faktyczny 
termin realizacji 

Wskaźnik/ miernik  
planowany 

Wskaźnik/miernik zrealizowany 

Cel operacyjny 1. Budowanie pozycji UJK jako centrum wiedzy i kompetencji w regionie w zakresie edukacji, kultury, nauki i rozwoju gospodarczego 
1.1.Współpraca z powszechnym systemem edukacji Zadanie ciągłe 

 
 
 
 
 

02.2014 
 
 
 
 
 

Stworzenie i rozwój 
oferty edukacyjnej 
Uniwersytetu dla 
młodzieży szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych  

Realizacja projektu ,,Fascynujący świat nauki” - 
świętokrzyski system wspierania talentów – rozwijanie 
pasji poznawczych i realizacja projektów naukowych przez 
gimnazjalistów i licealistów-laureatów olimpiad 
przedmiotowych 
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2014 
 
 
 
2014 

04.2014 
 
06.2014 
 
 
02-04.2014 
 
 
 
 
 
04.2014 
 
 
03-04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
10.2013-09.2014 

 
 
 
 
 
 
 

i ponadgimnazjalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utworzenie 
Uniwersytetu 
Dziecięcego 
 
Utworzenie strony 
internetowej z ofertą 
współpracy 
 
 

Przygotowanie i wydanie Informatora Studiów I i II stopnia  
 
Przygotowanie i wydanie Informatora Studiów 
Podyplomowych 
 
Wyjazdy na spotkania promocyjne do szkół 
ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego: Opatów, 
Sandomierz, Końskie, Włoszczowa, Kazimierza Wielka, 
Pińczów, Busko-Zdrój, Bodzentyn, Starachowice, 
Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna, Jędrzejów 
 
Współorganizacja kolejnej edycji Matury Próbnej 
 
 
Rozpoczęto prace nad organizacją Uniwersytetu 
Dziecięcego 
 
 
Brak danych 
 
 
 
WH 
Udział WH w module humanistycznym  programu 
naukowo-edukacyjnego „Fascynujący Świat Nauki”;    
organizacja ogólnopolskich olimpiad i konkursów 
przedmiotowych 
WMP 
Udział młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych w cyklicznych  zajęciach 
prowadzonych w formie laboratoriów i warsztatów;  
organizacja olimpiad biologicznych, chemicznych, 
matematycznych; udział młodzieży na corocznie 
organizowanym święcie liczby π, nocy biologów, dnia 
biologa, dnia geografa; zajęcia laboratoryjne z chemii dla 
dzieci przedszkolnych 
WPiA 
Współpraca ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, 
współpraca z Szkołą Podst. nr 13, 25,27, 31  
oraz Przedszkolami Samorządowymi nr 24,28,30, 40 
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WNS 
Nawiązanie współpracy z 7 szkołami ponadgimnazjalnymi  

1.2. Współpraca naukowo-badawcza i kulturalna  
z podmiotami otoczenia zewnętrznego w regionie 

Zadanie ciągłe 03.2014 
 
05. 2014 
 
 
03.2014 
 
05.2014 
 
01.10.2013 
 
06.2014 
 
08-09.2014 
 
 
06.2014 
 
 
06.2014 
 
11.2013 
 
03.2011 
 
05.2014 
 
 
10.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencje, seminaria 
Organizacja Festiwalu 
Nauki  
 
Imprezy 
współorganizowane 
przez samorząd 
studencki w Kielcach  
i Piotrkowie 

XXIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych (46 kół)  
 
II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 
„Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie”  
 
Jesień Żakowska  
 
Studencka Wiosna Kulturalna (12 imprez) 
 
Festiwal Nauki 
 
Konferencja „Kościół i społeczeństwo w Małopolsce” 
 
Konferencja „Szkoła Otwartego Umysłu”-międzynarodowy 
projekt Naukowy 
 
Konferencja „Społeczeństwo a władza w okresach 
przełomowych 1944/45 – 1989”” 
 
Ogólnopolskie Sympozjum Dzieci i Młodzieży 
 
Gala wręczenia nagród środowiska studenckiego 
 
Warsztaty i prezentacje druku 3D 
 
Premiery i spektakle Teatru Studenckiego „Wyjście 
Ewakuacyjne” (2) 
 
Bale akademickie (2), przegląd filmów amatorskich, 
karaoke, imprezy taneczne (13), obóz adaptacyjny   
 
Współpraca z Regionalnym Centrum Naukowo-
Technologicznym (m.in.: powołanie Ośrodka Pracy 
Twórczej w dniu 27 listopada 2013 r.) 
 
 
WH 
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Jednostki WH współpracowały z następującymi 
podmiotami: Urząd Marszałkowski, WDK w Kielcach, Ośr. 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Narodowe  
w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Targi-Kielce, Archiwum 
Państwowe w Kielcach, Miejski Urząd Pracy, TVP oddz. 
Kielce, Radio Kielce, Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
Filharmonia Świętokrzyska, Teatr im. S. Żeromskiego, 
Klasztor na Św. Krzyżu – działalność na WH 
Interdyscyplinarny Zespół do Badania Dziedzictwa Św. 
Krzyża. UMiG Bodzentyn 
WZiA 
XI edycja Warsztatów Przedsiębiorczości 
WNoZ 
Targi Rehabilitacji, Terapii i Pielęgnacji Chorych REHMED-
PLUS; Dzień Serca; Seminarium z okazji Dnia Pielęgniarki  
i Położnej; Współpraca ze ŚCO (zakład medycyny 
nuklearnej); współpraca z WSzZ w Kielcach - Wspieranie 
działalności dydaktycznej (przyjmowanie studentów  
na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne 
związane z wykonywaniem prac licencjackich i 
magisterskich); publikowanie wspólnych prac naukowych, 
organizowanie konferencje naukowe, popularyzacja 
wiedzy; Polskie Towarzystwo Lekarskie – seminaria 
naukowe; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – seminaria 
naukowe 
WMP 
Wystawy dla środowiska popularyzujące wiedzę naukową 
z dziedziny fizyki, chemii, astronomii i krystalografii 
(Kryształ przyszłości); popularyzacja wiedzy biologicznej 
wśród kielczan- „Noc biologów”, konferencje GIS;  
systematyczna organizacja na wydziale dni otwartych 
Uniwersytetu (pokazy, warsztaty, konkursy,  zwiedzanie 
laboratoriów badawczych) 
WPiA 
Współpraca z: Gronem Targowym Kielce (cykl "spotkania  
z praktykami zawodu", realizacja projektu "Edukacja dla 
rynku pracy", MOPR w Kielcach (wspólne publikacje, 
badania, konferencje), Świętokrzyskim Centrum 
Profilaktyki i Edukacji (konferencje i wspólne publikacje) 
WFH 
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Wspólnie z Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie 
Trybunalskim, z Ośrodkiem Kultury „Tkacz” w Tomaszowie 
Mazowieckim, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” – 6 
imprez (w tym 2 cykliczne) 

1.3.Organizacja przedsięwzięć artystycznych  
i sportowych w regionie 

Zadanie ciągłe 01.2014 
 
10.2013-09.2014 
 
14.05.2014 

 
10.2013-09.2014 

Wystawy, plenery, 
koncerty akademickie 
 
 
Bieg akademicki 

Festiwal Młodych Talentów „Explory” 
 
Plenery (2), koncerty (15) 
 
II bieg akademicki przez ,,kampus” (1200 uczestników) 
WNS 
6 wystaw artystycznych ogólnodostępnych 

1.4.Wdrażanie przedsięwzięć stymulujących współpracę 
Uniwersytetu z otoczeniem 

2014 09.2014 Utworzenie fundacji  
na rzecz rozwoju UJK 

Uchwała Nr 65/2013 Senatu UJK z dnia 19 grudnia 2013 r. 
o wyrażeniu zgody na utworzenie fundacji na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Akt notarialny  
o utworzenie fundacji 07.2014 r. Rejestracja sądowa 
podmiotu –09.2014 r. 

Cel operacyjny 2. Otwarcie UJK na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy 
2.1. Wspieranie transferu wiedzy do gospodarki Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioski o finansowanie 
badań i transferu wiedzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki z  komercjalizacji  
wyników badań 

Przygotowanie przez DIiTT wniosków o dofinansowanie 
składane w ramach: 
Projekty krajowe: 
1) StrategMed – 4 wnioski 
2) Program Badań Stosowanych – 5 wniosków 
Projekty międzynarodowe: 
1) BONUS 2010-2017 – science for a better future of the 

Baltic Sea Region, call 2014:  “Applying Benchmarking 
Techniques for Increasing the Baltic Sea Region 
Competitiveness”  

2) Open Project for the European Radiation Research 
Area OPERRA-2013, projekt “Validation of biomarkers 
for detecting low dose internal exposure VIOLIN”  

3) EDUCARE – program LLP 
4) Matches – program TEMPUS 
 
Koordymacja i nadzór przez DIiTT realizacji komercyjnych 
prac zleconych: 
1) Politechnika Warszawska 2 umowy – 35 000 zł 
2) Politechnika Świętokrzyska –7 000 zł 
3) Amid Prestige – 55 000 zł 
4) VIVE Recycling – Instytut Sztuk Pięknych – 15 000 zł 
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5) HUBER Polska – 3 075 zł 
Łącznie: 100  070 zł 
 
Nawiązanie współpracy z firmami (7 umów):  
1) Mansourcing Sp. z o.o. 
2) APR System P. Such 
3) Prototypy,  
4) Partners Creative 
5) KariStudio 
6) Upstrakt 
7) Vive textile recycling 
 
6 zorganizowanych spotkań panelowych na Wydziałach  
w ramach tworzenia systemu komunikacji i wymiany 
informacji 
 
15 zorganizowanych spotkań informacyjnych z firmami  

2.2. Współpraca z przedsiębiorcami i IOB Zadanie ciągłe 
 
 

07.2014-09.2014 
 
 
 
 
10.2013-06.2014 
 
 
 
10-11.2013 
03-04.2014 
 
 
05.2014 
 
 
 
05.2014 
 
 
03.2014  
 

Liczba wspólnych 
przedsięwzięć z ŚCIIT, 
KPT, SIPH 
 

Organizacja staży:  wyselekcjonowanie i przygotowanie  
w ramach Klubu Aktywnego Studenta  (4 stażystów  
w podmiotach wskazanych w mierniku oraz 54 w innych 
podmiotach)   
 
Organizacja praktyk dodatkowych: wyselekcjonowanie  
i przygotowanie w ramach Klubu Aktywnego Studenta   
(2 praktykantów)  
 
Promocja w środowisku akademickim dwóch edycji 
Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej 
realizowanych przez Kielecki Park Technologiczny  
 
Udział podmiotów w Pierwszej Uniwersyteckiej Giełdzie 
Kooperacyjnej skierowanej do studentów i absolwentów 
UJK 
 
Konferencja promująca efekty projektu „Edukacja dla 
rynku pracy” 
 
Udział podmiotów w ankietowym „Badaniu opinii 
pracodawców” prowadzonym celem dostosowania 
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10.2013-06.2014 
 
 
16.05.2014 
 
 
 
12.2013 
 
 
10.2013-05.2014  
 
 
 
01-04.2014 
 
 
 
 
01.2014  
 
 
 
10.2013-09.2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy 
 
Współpraca z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” 
przy organizacji praktyk (45 praktykantów)  
 
Udział i otrzymanie nagród w VIII edycji Konkursu 
NOVATOR organizowanym przez Staropolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową 
 
Udział i otrzymanie nagród w V edycji Konkursu 
Świętokrzyski Racjonalizator 
 
Organizacja spotkań przedsiębiorców ze studentami 
połączonych z prowadzeniem szkoleń poruszających 
zagadnienia związane z rynkiem pracy (10 spotkań) 
 
Promocja oraz rekrutacja studentów i absolwentów  
na profesjonalny kurs ECDL Core prowadzony przez 
Agencję konsultingowo-szkoleniową Fusion Design: 2 
edycje  
 
Organizacja spotkania z przedstawicielami niemieckiej 
firmy AB Job Service  połączonego z rekrutacją na płatne 
praktyki i staże realizowane w Niemczech 
 
Lista prac zleconych realizowanych w projekcie RSI IV – 15 
zakończonych prac z 22 zainicjowanych z zakresu 
zarządzania, organizacji przedsiębiorstw, chemii 
materiałowej, utylizacji osadów pościekowych  
oraz ochrony środowiska 
 
Organizacja przez DIiTT szkoleń dla przedsiębiorców  
w ramach projektu Inwencja II (2 szkolenia, „Projekt 
graficzny jako metoda kodowania informacji i zarządzania 
treścią” 2 edycje, „wykorzystanie nowoczesnych metod 
analitycznych w chemii, biotechnologii i ochronie 
środowiska” 3 edycje, „Opracowanie i wdrożenie księgi 
znaku w firmie” 2 edycje) i staże (5 edycji) realizowane  
 
Uczestnictwo w Klastrach: Uzdrowiskowym (ŚCITT, Urząd 
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17-19.10.2013 
 

Marszałkowski) oraz Spożywczym, oraz Kręgu Innowacji 
Efektywne Wykorzystanie Energii (ŚCITT), oraz wspólnym 
projekcie międzynarodowym „MATcHES” (TEMPUS) 
 
Udział w Targach INNOTECH EXPO 2013 (Targi Kielce) 17-
19.10.2013 r. (wykupione stoisko dla UJK) – prezentacja 
oferty naukowej Uczelni przez DIiTT. 

2.3. Wspieranie inicjatyw samorządu lokalnego związanych 
z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów 

Zadanie ciągłe 11-12.2013  
 
 
 
10.2013 
 
 
05.2014  
 
 
03.2014  
 
 
 
07.2014  
 
 
10.2013-09.2014 
 
 
 
10.2013-10.2014   

Otwarcie Uniwersytetu  
na współdziałanie 

Współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego konferencji „Młodzi  
a rynek pracy”  
 
Współorganizacja z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach 
„V Akademickich i Młodzieżowych Targów Pracy” 
 
Promocja w środowisku akademickim „XXII Targów Pracy” 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach  
 
Promocja w środowisku akademickim „XVII 
Ogólnopolskich Targów Pracy” Miejskiego Urzędu Pracy  
w Kielcach  
 
Promocja w środowisku akademickim „Targów Pracy  
na Rynku” Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach 
 
Stała informacja w ABK i na stronie www  
o inicjatywach samorządu lokalnego związanych  
z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów 
 
Cykliczne umieszczanie ofert pracy przesyłanych przez 
instytucje samorządu lokalnego na stronie internetowej 
ABK 

2.4. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej 2013 
 
 
 
 
 
 
 

12.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 

Utworzenie fundacji 
wspierającej 
przedsiębiorczość 
akademicką 
 
Utworzenie 
Akademickiego 
Inkubatora 

Uchwała Nr 65/2013 Senatu UJK z dnia 19 grudnia 2013 r. 
o wyrażeniu zgody na utworzenie fundacji na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Akt notarialny  
o utworzenie fundacji – 07.2014 r. Rejestracja sądowa 
podmiotu – 09.2014 r. Powołana fundacja będzie 
realizowała zadania związane z rozwojem 
przedsiębiorczości akademickiej 
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Zadanie ciągłe 

 
 
04-05.2014  
 
10.2013 
 
 
 
10-11.2013 
03-04.2014 
 
01-05.2014 
 
 
 
10.2013-09.2014    

Przedsiębiorczości 
 
Targi Praca Kariera 
Rozwój  

Targi zrealizowane w nowej formule Uniwersyteckiej 
Giełdy Kooperacyjnej połączonej z 3 edycjami 
„Kawiarenek Biznesowych”  
 
Zaproszenie przedsiębiorców do prowadzenia warsztatów  
przedsiębiorczości „Introduction to Business” w ramach 
działań ABK podczas Kieleckiego Festiwalu Nauki 
 
Rekrutacja na warsztaty przedsiębiorczości realizowane  
w ramach  Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej   
 
Organizacja kursu „Start w biznesie” połączona  
z profesjonalną poradą pisania biznesplanów świadczoną 
przez przedsiębiorców  
 
Promowanie poprzez stronę www wydarzeń dotyczących 
przedsiębiorczości akademickiej organizowanych  
na terenie kraju 

Cel operacyjny 3. Intensyfikacja współpracy z władzami miasta i regionu 
3.1. Współpraca z władzami miasta i regionu   Zadanie ciągłe 22.04.2014 

 
 
 
1.05.2014 
 
 
28.03.2014 
 
 
 
26.03.2014 
 
 
 
31.01.2014 
 
 
12.12.2013 
 

Udział we wspólnych  
przedsięwzięciach: 
konferencjach, 
seminariach, świętach 
Kielc i Piotrkowa 
Trybunalskiego 

Współorganizacja wystawy dotyczącej powojennej historii 
Niemiec „Chcemy być wolni. Powstanie Ludowe w NRD 17 
czerwca 1953” 
 
Organizacja pikniku europejskiego w Sandomierzu - 10 lat 
Polski w Unii Europejskiej  
 
Współorganizacja spotkania inaugurującego projekt 
„Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący 
Świat Nauki” 
 
Współorganizacja uroczystego wręczenia decyzji  
o przyznaniu stypendiów dla studentek UJK pochodzących 
z Winnicy na Ukrainie 
 
Współorganizacja Regionalnego Festiwalu Naukowego 
E(x)plory na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym  
 
Uczestnictwo w Świętokrzyskiej Gali Jakości 
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22-23.11.2013 
 
 
10.2013 
 
24.10.2013 
 
 
17.10.2013 
 
 
11-23.10.2013 
 
10.10.2013 
 
 
10.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji 
„Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego” 
 
Udział w Świętokrzyskich Dniach Innowacji 
 
Współorganizacja V Akademickich i Młodzieżowych 
Targów Pracy 
 
Współorganizacja uroczystego otwarcia Centrum 
Przedsiębiorczości i Biznesu 
 
Organizacja wystawy „Nauka Polska” 
 
Współorganizacja uroczystego otwarcia Biblioteki  
i Uniwersyteckiego Centrum Danych 
 
WH 
Udział w projektach upowszechniania wiedzy w ramach 
Wojewódzkiego Komitetu Obchodów 150-lecia Powstania 
Styczniowego  i 100-lecia I wojny światowej. 
„Dwujęzyczne Świętokrzyskie” – proj. Współrealizowany 
w Urz. Marszałkowskim i ŚCDN, udział w kapitule nagrody 
„Talenty Świętokrzyskie” 
WZiA 
Rada Partnerów d/s przedsiębiorczości i biznesu, Debata 
WZiA i Urzędu Marszałkowskiego nt:”XI Europejski 
Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS 2013”, Urząd 
Marszałkowski-konsultacje społeczne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Św.2014-2020, debata  
Urząd Marszałkowski Local; Event 2013 
WNoZ 
Konferencja „Z niepełnosprawnością na co dzień da się 
żyć”; współpraca związana z uruchomieniem kierunku 
lekarskiego; udział w zespołach doradczych Urzędu 
Marszałkowskiego: Kontrakt Terytorialny – obszar zdrowie 
Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na lata 2014-2020, 
Świętokrzyski program na rzecz osób starszych do roku 
2020 
WMP 
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Konferencje Instytutu Geografii: „Woda w mieście” GIS; 
Instytutu Chemii: ,,Badania geochemiczne w ochronie 
środowiska”; II Ogólnopolska Konferencja ,,Jestem 
naukowcem, jestem interdyscyplinarny"; Instytut Biologii: 
,,Noc biologów” 
 
WFH 
Organizacja 5 imprez wspólnie z władzami miasta  
i regionu  
WNS 
5 imprez organizowanych wspólnie z władzami miasta  
i regionu 

Cel operacyjny 4. Wzmocnienie więzi z absolwentami Uniwersytetu 

4.1. Organizacja spotkań absolwentów w formie 
zjazdów 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Liczba zorganizowanych 
imprez z udziałem 
absolwentów 

WZiA 
Coroczne święto WZiA 

 
Priorytet 5. Zarządzanie- sprawny i przyjazny Uniwersytet 

Zadanie Planowany 
termin realizacji 

Faktyczny 
termin realizacji 

Wskaźnik/ miernik  
planowany 

Wskaźnik/miernik zrealizowany 

Cel operacyjny 1. Wprowadzenie strategicznego zarządzania 
1.1. Realizacja strategii rozwojowej Zadanie ciągłe 02.12.2013 

 
 
 
 
09.2014  

Monitoring realizacji 
strategii UJK 

Spotkanie zespołu ds. kontroli zarządczej w dniu 
03.12.2013 r., które dotyczyło m.in.: sposobu wyznaczania 
celów i zadań wynikających ze strategii wydziałów  
oraz strategii Uczelni 
 
Przygotowanie zbiorczego zestawienia raportów 
(sprawozdań) z wykonania planu działań na rok 
2013/2014 

1.2. Koordynacja działań związanych z kształtowaniem 
wizerunku UJK 

Zadanie ciągłe 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2013-09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stałe kontakty z mediami 
– komunikaty prasowe, 
spoty telewizyjne  
i radiowe, konferencje 
prasowe 
 
 

 
 

Przygotowanie i wysłanie 32 komunikatów do mediów  
o wydarzeniach na UJK 
 
Kampania promocyjna rekrutacji w internecie  
na portalach: zostanstudentem.pl, studyinpoland.com, 
najlepszestudia.eu.pl, uczelnie.pl, polsha24.com, 
echodnia.eu, tygodnik.net.pl, starachowicki.eu, 
skarżyski.eu, konecki24.pl, szydlowiecki.eu, 
ostrowiecka.pl, jedrzejowska.net, korso.pl, nowiny 24.pl, 
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Dodatek do” Echa dnia – 
Student” 
 
 
Modernizacja strony 
internetowej UJK 
 
 
 

perspektywy.pl, em.kielce.pl 
 
Przygotowanie i zrealizowanie 22 umów z rozgłośniami  
na emisję spotów reklamowych: Radio Kielce, Radio eM, 
Radio Eska, Radio Zet Gold, RMF Maxx, Radio Fama 
 
Przygotowanie i opublikowanie materiałów promocyjnych 
w ramach Informatorów Edukacyjnych: Polish Biznes 
Magazine, Absolwent, Świętokrzyski Informator Eduk., 
Skarżyski Informator Edukacyjny, Starachowicki 
Informator Eduk., Konecki Informator Edukacyjny, 
Ostrowiecki Informator Eduk. 
 
Przygotowanie i publikacja wraz ze studentami 
Dziennikarstwa i komunikacji społecznej cyklu 12 
artykułów opublikowanych w:Echo Dnia, Perspektywy, 
Tygodnik eM Kielce, Tygodnik Skarżyski, Tygodnik Konecki, 
Tygodnik Starachowicki, Tygodnik Szydłowiecki, Gazeta 
Ostrowiecka, Tygodnik Korso,  Gazeta Jędrzejowska 
 
Przygotowanie ponad 20 plakatów i zaproszeń 
promujących wydarzenia i konferencje UJK 
 
Przygotowanie i współprodukcja 2 spotów-filmów TV 
 
Emisja ponad 100 spotów rekrutacyjnych w TVP Kielce 
 
Przygotowanie i emisja 15 prezentacji na telebim UJK 
 
Monitoring prasy lokalnej i serwisów www 
 
Przygotowanie i realizacja 9. wydań dodatku STUDENT do 
„Echa Dnia 
 
Stworzenie dokumentacji fotograficznej 110 wydarzeń 
UJK i opublikowanie w galerii internetowej ujk.edu.pl  
 
Tworzenie informacji i ich aktualizacja na głównej stronie 
UJK przez Biuro Promocji i Informacji 
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11.10.2013 r. 
14.05.2014 r. 
 
4.06.2014 r. 
 
 
 
4-5.03.2014 
6-8.03.2014 
17.03.2014 
19.03.2014 
28.03.2014 
26-28.03.2014 

 
 
 
Dni Otwarte 
Uniwersytetu 
 
 
 
 
Udział w Targach 
Edukacyjnych 

Stworzenie strony internetowej Biura Promocji  
i Informacji 
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji Dnia 
Otwartego UJK 
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie I Wirtualnego Dnia 
Otwartego UJK  
 
Udział w Targach Edukacyjnych:  
- Rzeszów  
- Warszawa  
- Końskie  
- Starachowice  
- Skarżysko-Kamienna  
- Kielce  

Cel operacyjny 2. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających optymalną realizację zadań statutowych UJK 
2.1.Dostosowanie struktury organizacyjnej do 
zmieniających się zadań Uczelni 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Efektywność 
funkcjonowania Uczelni 

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego UJK – Zarządzenie Nr 
92/2013 Rektora UJK oraz Zarządzenie 9/2014 Rektora 
UJK; zmiany  struktury wydziałów; analiza stanu 
zatrudnienia 

2.2. Monitorowanie i doskonalenie rozwiązań 
organizacyjnych w jednostkach na rzecz ich optymalnego 
współdziałania 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Efektywność 
funkcjonowania Uczelni 

Częściowo  realizowane  
 
Przesunięcia pracowników na stanowiskach pracy  
w zależności od obciążenia pracą 
  
Zmiana zakresów obowiązków pracowników 

2.3. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Kontrola organizacji 
procesu dydaktycznego  
i badań  
 
Monitoring wyników 
Wydziałów 

Stała kontrola organizacji procesu dydaktycznego i badań  
 
 
 
Stały monitoring wyników Wydziałów 

2.4.Promowanie postaw aktywnych i innowacyjnych  
na rzecz optymalizacji procesów zarządzania 

Zadanie ciągłe 09.201412.2013 

 
11.06.2014 

 Przyznanie nagród rektora 
 
,,Promotywacyjne” zwiększanie wynagrodzeń 
zasadniczych dla pracowników Uczelni (protokół 
uzgodnień ze związkami zawodowymi z dnia 11 czerwca 
2014 r. ) 
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Cel operacyjny 3.Optymalizacja  systemu zarządzania finansami 
3.1. Rozwój systemu zarządzania finansami  
z wykorzystaniem narzędzi analityki, planowania  
i kontroli finansowej 

2013 10.2013-09.2014 Wdrożenie programu 
restrukturyzacji w 
zakresie zatrudnienia, 
organizacji procesu 
dydaktycznego, 
zarządzania budynkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Częściowa realizacja programu restrukturyzacji  
w zakresie zatrudnienia, organizacji procesu 
dydaktycznego, zarządzania budynkami 
 
Powołanie zespołu ds. wdrożenia programu naprawczego 
 
Konsultacje w środowisku w sprawie działań naprawczych 
 
Systematyczna analiza sytuacji finansowej wydziałów 
podczas prac Kolegium Rektorskiego z udziałem 
dziekanów 
 
Przygotowanie projektu Polityki finansowej Uczelni – jako 
elementu programu naprawczego  
 
Przygotowanie projektu Regulaminu korzystania  
z infrastruktury naukowo-badawczej – w świetle zmian 
ustawy  
 
Opracowanie i wdrożenie regulacji prawnych dotyczących 
racjonalizacji procesów, a w szczególności: 
1) Uchwała Nr 2/1014 Senatu UJK w sprawie 
przeznaczania środków pozabudżetowych 
2) Uchwała Nr 11/2014 Senatu UJK w sprawie zasad 
uruchamiania kierunków studiów 
3) Uchwała Nr 13/2014 Senatu UJK w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Słowackiego 109/11 
4) Uchwała Nr 13/2014 Senatu UJK w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Słowackiego 109/11 
5) Uchwała Nr 39/2014 Senatu UJK w sprawie przyjęcia 
Programu działań zmierzających do zwiększenia 
przychodów oraz racjonalizacji kosztów i wydatków w celu 
zrównoważenia wyniku finansowego UJK 
6) Zarządzenie Nr 78/2013 Rektora UJK w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji windykacji należności  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
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Wynik finansowy Uczelni 

7) Zarządzenie Nr 889/2013 Rektora UJK w sprawie zasad 
postępowania przy realizacji prac wykonywanych  
na zlecenie podmiotów zewnętrznych 
8) Zarządzenie Nr 2/2014 Rektora UJK w sprawie 
szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni w sierpniu 
2014 r. 
9) Zarządzenie Nr 10/2014 Rektora UJK w sprawie 
monitorowania rezultatów oraz trwałości projektów 
infrastrukturalnych realizowanych przez Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach współfinansowanych  
ze środków UE 
10) Zarządzenie Nr 40/2014 Rektora UJK w sprawie 
zmiany liczebności grup i form zajęć dydaktycznych 
11) Zarządzenie Nr 41/2014 Rektora UJK w sprawie 
określenia wysokości opłat za poszczególne usługi 
edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 
2014/2015 
 
Deficyt 10  520  421,22 zł 

3.2.Wdrażanie rozwiązań umożliwiających realizację 
budżetu w ujęciu zadaniowym 

2013 2013 Budżet zadaniowy Wdrożony moduł do budżetowania umożliwia 
prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym 

3.3. Bilansowanie przychodów i kosztów działalności 
dydaktycznej 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 Monitoring wyników 
Wydziałów, jednostek 
międzywydziałowych 

Stała analiza kosztów kształcenia na poszczególnych 
kierunkach 
 
Przychody i koszty są niezbilansowane  

3.4. Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania  
i efektywnego wydatkowania środków na działalność 
statutową 

Zadanie ciągłe 10.2013-09.2014 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pozyskiwanie środków  
z funduszy UE  
 
Kwota uzyskanych 
środków 

12 projektów edukacyjnych i 8 projektów badawczych  

Pozyskane środki - 8  980 310,00 zł 

Monitorowanie złożonych do Urzędu Marszałkowskiego 

propozycji projektów na lata 2014-2020 – 200 000 000 zł 

Stałe monitorowanie postępu prac przy tworzeniu założeń 

programowych na lata 2014-2020 – konferencje, panele 

dyskusyjne, analiza projektów dokumentów, zgłaszanie 

uwag do programów, konsultacje społeczne 

Cztery aplikacje w ramach POKL 8.1.1, 4.1 – oceny 
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03.2014 

 

 

10.2013-09.2014 

pozytywne, brak dofinansowania z uwagi na limit środków 

w konkursie 

Uruchomienie dwóch projektów partnerskich oraz VII 

edycji studiów pomostowych dla położnych w ramach 

POKL – 1 000 000 zł. 

WNoZ 
Przygotowanie i złożenie wniosków dydaktycznych do 
NCBiR: 
1) Starość dziś i jutro – podniesienie jakości kształcenia 
opiekunów osób starszych. 
2) Projekt 11 szuflad 

 


