
 

Zarządzenie nr 32/2015 

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia  30 kwietnia 2015 roku    

 

w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez kandydatów i studentów studiów 

stacjonarnych o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów 

stacjonarnych w uczelni publicznej 

 

 
Na podstawie art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zarządza się,  co następuje:  

 

 

§ 1 

 

1. Kandydat na studia stacjonarne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach składa 

oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów 

stacjonarnych w uczelni publicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Student przenoszący się z innej uczelni lub z innego kierunku w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach składa oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na 

innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wypełnia kandydat/student, na każdym kierunku 

studiów stacjonarnych, na którym studiuje. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 przechowuje się w teczce akt osobowych studenta. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 
  



OŚWIADCZENIE KANDYDATA 
o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych  

w uczelni publicznej  
 
Ja, niżej podpisany(-na)  .........................................................................................................   
                                                                          (imię i nazwisko)  
 

Data i miejsce urodzenia  ........................................................................................................................... 
(data urodzenia dd/mm/rrrr) 

Numer PESEL   ........................................................................................................................................ 
 
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu  ............................................................................................ 

   
ubiegając się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie**  

uruchamiane w roku akademickim ………../………… w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  

w Kielcach, na Wydziale  ....................................................  Kierunku  ....................................................... 

 

oświadczam, że: 

 
1) ww. kierunek będzie moim pierwszym kierunkiem studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich** .   
 

2) studiuję na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiach 
magisterskich** w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**: 

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

(pełna nazwa uczelni) 

 ............................................................................................................................................................... 
  
na kierunku/kierunkach**:  ...................................................................................................................... 
 
 ...............................................................................................................................................................  

  
planowany rok zakończenia  ..............................  
                                             

 

3) ukończyłem (-łam) studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia 
magisterskie** w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**:  
 
 ...............................................................................................................................................................  

(pełna nazwa uczelni) 

 ............................................................................................................................................................... 
  
na kierunku/kierunkach**::  ..................................................................................................................... 
 
 ...............................................................................................................................................................,  
 
data ukończenia studiów  ...................................   

 
 
 
 

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

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

(miejscowość) (data i czytelny podpis) 

 

 [_____________  
* Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, na którym studiuje. 

** Niepotrzebne skreślić.  

  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  32 /2015  

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 30 kwietnia  2015 r.  



 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 
o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych  

w uczelni publicznej  
 
Ja, niżej podpisany(-na)  .........................................................................................................   
                                                                          (imię i nazwisko)  
 

Data i miejsce urodzenia  ........................................................................................................................... 
(data urodzenia dd/mm/rrrr) 

Numer PESEL   .......................................................................................................................................... 
 
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu  ............................................................................................ 

   
ubiegając się o przeniesienie na studia pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia 

magisterskie** w roku akademickim ………/……... w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

na Wydział  .........................................................................  Kierunku  ....................................................... 

 
oświadczam, że: 

 
 

1) kontynuuję studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie** 

w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**: 
 

 ...............................................................................................................................................................  
(pełna nazwa uczelni) 

 ............................................................................................................................................................... 
  
na kierunku/kierunkach**:  ...................................................................................................................... 
 
 ...............................................................................................................................................................  

  
planowany rok zakończenia  ..............................                                    

 

2) ukończyłem (-łam) studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia 
magisterskie** w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**:  
 
 ...............................................................................................................................................................  

(pełna nazwa uczelni) 

 ............................................................................................................................................................... 
  
na kierunku/kierunkach**::  ..................................................................................................................... 
 
 ...............................................................................................................................................................,  
 
data ukończenia studiów  ...................................   

 
 
 
 
 
 
 

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

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

(miejscowość) (data i czytelny podpis) 
 

_____________  
* Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, na którym studiuje. 

** Niepotrzebne skreślić.  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  32/2015  

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  30 kwietnia  2015 r.  


