
Załącznik do zarządzenia nr    45 /2014 

REGULAMIN KONKURSU 
dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania  

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
 

I. Organizator: 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia  

Patronat Honorowy nad konkursem objął  J.M Rektor - prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak. 

 

II. Cele konkursu: 
1) Popularyzowanie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych kultury 

jakości i wspólnego budowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w 

UJK, 

2) Kształtowanie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 

pozytywnego wizerunku systemu jakości, 

3) Odwoływanie się do uniwersyteckich wartości w duchu szacunku względem siebie nawzajem. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 
1) Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 

UJK. 

2) Tematyka prac dotyczy promowania wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, w następujących kategoriach: 

 
1) forma literacka lub publicystyczna - tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton etc.) - 

niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach. Utwory muszą stanowić oryginalną 

twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych utworów.  

2) forma plastyczna (plakat)  - dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, 

grafika, rysunek, techniki mieszane - kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane 

przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń) będące autorskimi 

rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie mniejszy 

niż A3. 

3) forma multimedialna (fotografia, film) - obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę 

gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy 

programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące 

autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich. 

 

Dopuszcza się realizacje pojedyncze oraz cykle prac stanowiące spójną całość.  

 

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 
1) imię i nazwisko autora, rok i kierunek studiów, wydział 

2) adres, telefon. 

 

IV.  Kryteria oceny: 
1) zgodność z tematem,  

2) wartość artystyczna (zastosowane środki formalne), 

3) oryginalność rozwiązań. 

 



V. Kontakt:  
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny: 

 Agnieszka Świerczek, tel: 41 349 72 25, lub mailowo: a.swierczek@ujk.edu.pl. 

 

VI. Termin i miejsce nadesłania prac:  
do 20 listopada 2014 roku, osobiście lub na adres: 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia 

25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 11 

z dopiskiem „KONKURS”  

VII. W skład jury wchodzi:  
siedmiu członków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym dwóch studentów: 

1) Jury wybierze po jednej pracy z każdej kategorii. 

2) Przewidziane są również wyróżnienia. 

 

VIII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem wpłynięcia co najmniej dwóch 

prac z danej kategorii. 

 

IX. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

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

Nagrody zostaną wręczone podczas roboczego posiedzenia Senatu UJK w miesiącu 

listopadzie 2014 r. 

 

X. Nagrody: 

Nagroda w postaci tabletu zostanie przyznana za I miejsce w danej kategorii*.  

Nagrody  zostały ufundowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 
1) Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, 

zrolowane, nie będą brane pod uwagę.  

2) prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie na stronie 

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

3) Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

4) Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i 

godzinie uroczystego rozdania nagród. 
 
*- w przypadku prac zbiorowych nagroda  przyznawana jest za pracę bez względu na liczbę autorów pracy. 

Dopuszcza się przesunięcie nagrody do innej kategorii w przypadku braku  zgłoszeń lub niespełnienia kryteriów 

oceny. 
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