
 

Zarządzenie Nr 16/2017 
 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

  

z dnia 16 lutego 2017 r. 

 

w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy 

studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku 

akademickim 2016/2017 

 

  

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 

75/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia, zarządza się co następuje: 

  

§ 1 

 

Określa się Regulamin Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr     16/2017 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 

 

Pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka 

 

 

I. Organizator: 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 

II. Cele konkursu: 
1. Wyłonienie najlepszych prac promujących Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 

Kształcenia w UJK. 

2. Popularyzowanie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 

kultury jakości i wspólnego budowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w UJK. 

3. Kształtowanie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 

pozytywnego wizerunku systemu jakości. 

4. Odwoływanie się do uniwersyteckich wartości w duchu szacunku względem siebie 

nawzajem. 
 

III. Założenia konkursu:  
1. Konkurs ma charakter otwarty i 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. 

3. 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. 

4. Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac 

tworzące spójną całość, jak również prace zbiorowe. 
 

IV. Zasady konkursu:  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy i wszystkich wymaganych 

załączników w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – promocja WSZJK                      

w UJK” na adres organizatora konkursu: 



Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia 

25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 7 

bądź złożenie go w Biurze Jakości Kształcenia (adres jak wyżej, parter) 

Kopertę przesyła się lub składa bez podania na niej nazwiska/nazwisk i adresu 

autora/autorów pracy. 

2. Do pracy należy obowiązkowo dołączyć: 

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),  

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),  

3) oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych (załącznik nr 3),  

4) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu konkursu (załącznik nr 4). 

3. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 2 następuje w formie pisemnej.  

4. Termin nadsyłania/składania prac upływa z dniem 31 marca 2017 roku. 

 

V. Kryteria oceny: 

1. Zgodność z tematem.  

2. Wartość artystyczna (zastosowane środki formalne). 

3. Oryginalność rozwiązań. 
 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. W konkursie może wygrać jedna praca w każdej z trzech kategorii. Prace niezgodne                

z  regulaminem konkursu, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,  nie będą 

oceniane. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem wpłynięcia co najmniej dwóch prac 

z danej kategorii. 

3. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  do  uzupełnienia 

niezbędnych oświadczeń, w przypadku stwierdzenia ich braku.  

4. Odmowa  złożenia  któregokolwiek  z  wymaganych  oświadczeń  jest  równoznaczna 

z rezygnacją ze zgłoszenia pracy do konkursu. 

5. Wyboru  zwycięskich prac dokona  jury konkursu, składające się z siedmiu członków 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym dwóch studentów. 

6. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe w każdej z trzech kategorii. 

W przypadku nagród  rzeczowych o wartości większej niż 760 zł  autorzy zwycięskich 

prac otrzymują dodatkowo nagrodę pieniężną o wartości 11,11% nagrody rzeczowej. 

Z tytułu otrzymanych nagród zostanie potrącony podatek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.    

7. Fundatorem nagród jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

8. Jury konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia. 

9. W przypadku prac zbiorowych nagroda  przyznawana jest za pracę bez względu na 

liczbę autorów pracy.  

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://www.ujk.edu.pl/Aktualnosci_ 

jakosc_ksztalcenia.html , a zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie 

i/lub drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu  

i przedłużenia  terminu  zgłaszania prac do konkursu oraz do ewentualnego 

niewyłonienia zwycięzcy konkursu.  

2. Wszelkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  konkursie  oraz  przygotowaniem 

prac ponosi uczestnik konkursu. 

  

http://www.ujk.edu.pl/Aktualnosci_%20jakosc_ksztalcenia.html
http://www.ujk.edu.pl/Aktualnosci_%20jakosc_ksztalcenia.html


 
Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy  

do Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

 

 

DANE OSOBOWE  

imię i nazwisko  

data urodzenia  

adres zamieszkania  

telefon kontaktowy  

adres e-mail  

DANE DOT. STUDIÓW  

numer albumu  

wydział  

instytut  

kierunek studiów  

specjalność  

rodzaj studiów  stacjonarne                     niestacjonarne 

typ studiów 
 I stopnia            II stopnia            III stopnia 

 jednolite mgr            inżynierskie            podyplomowe 

rok studiów  

 

 

 

Miejscowość ........................... Data ...........................  Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie 

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................,  

zamieszkały/a ...................................................................................................... 

nr PESEL .............................. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria .................. nr .................... 

wydanym przez..................................................... 

 

OŚWIADCZAM 

że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922) dla potrzeb konkursu z zakresu 

promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zorganizowanego przez 

Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

Miejscowość ........................... Data ...........................  Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Oświadczenie 

 dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................,  

zamieszkały/a ...................................................................................................... 

nr PESEL .............................. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria .................. nr .................... 

wydanym przez..................................................... 

 

OŚWIADCZAM 

że przenoszę na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach nieodpłatnie, nieograniczenie                              

i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do dzieła mojego autorstwa, zgłoszonego przeze 

mnie na konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

zorganizowany przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach. 

 

 

Miejscowość ........................... Data ...........................  Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

Oświadczenie 

oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu konkursu 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................,  

zamieszkały/a ...................................................................................................... 

nr PESEL .............................. 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria .................. nr .................... 

wydanym przez..................................................... 

 

OŚWIADCZAM 

że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Konkursu  z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia zorganizowany przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz że akceptuję jego treść. 

 

 

Miejscowość ........................... Data ...........................  Podpis ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 


