
Kadencja 2012 -2016 w liczbach

STUDENCI 2012 2015

STACJONARNI 11 680 8 945 

NIESTACJONARNI 4 648 2 665

RAZEM 16 328 11 610

DOKTORANCI 156 306

LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

ST. OBCOKRAJOWCY 18 122



Kadencja 2012 -2016 w liczbach

2012 2015

NAUCZYCIELE AKADEMICCY 918 859

NIENAUCZYCIELE 740 536

RAZEM 1658 1395

LICZBA PRACOWNIKÓW



Kadencja 2012 -2016 w liczbach

LICZBA KIERUNKÓW STUDIÓW

2012 2015

I STOPNIA 34 41

II STOPNIA 21 28

JEDNOLITE 0 2

NOWE KIERUNKI STUDIÓW

I STOPNIA turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, kosmetologia, finanse i rachunkowość, 
bezpieczeństwo narodowe, militarystyka historyczna, organizacja turystyki 
historycznej, informacja w przestrzeni publicznej, europejskie studia

II STOPNIA filologia angielska, filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
bezpieczeństwo narodowe, administracja, biotechnologia, praca socjalna

JEDNOLITE lekarski, prawo

DOKTORANCKIE biologia, geografia, chemia, fizyka, językoznawstwo, literaturoznawstwo, 
pedagogika, nauki o zdrowiu, sztuki piękne

DOKTORANCKIE 8 10



Kadencja 2012 -2016 w liczbach

NAKŁADY NA INWESTYCJE [mln. zł]

FINANSOWANIE 2012 2013 2014 2015

UE 73,06 79,06 28,13 14,70

Dotacje celowe BP 2,15 0,66 5,32 0,73

UJK 0,64 1,99 1,34 0,36

RAZEM 75,85 81,71 34,79 15,79

SUMA NAKŁADÓW 208,14 mln. zł

LICZBA ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW 6

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NOWYCH OBIEKTÓW 20120

LICZBA NOWYCH I ZMODERNIZOWANYCH LABORATORIÓW 76



Kadencja 2012 -2016 w liczbach

PRZYCHODY I KOSZTY [mln. zł]

2012 2013 2014 2015

PRZYCHODY RAZEM, W TYM: 141,45 141,24 152,38 165,61

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 119,76 119,44 124,57 130,13

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 4,26 5,87 6,60 6,68

INNE PRZYCHODY 17,43 15,93 21,21 28,80

KOSZTY RAZEM 150,13 151,76 154,55 158,46

WYNIK - 8,68 -10,52 - 2,17 7,15



Kadencja 2012 -2016 – najważniejsze osiągnięcia

NAUKA – fundament Uniwersytetu

 uzyskanie ocen parametrycznych jednostek organizacyjnych zapewniających finasowanie ich 
działalności statutowej,

 pozyskanie nowych uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora (literaturoznawstwo, 
matematyka*) i doktora habilitowanego (nauki o zdrowiu, biologia, geografia*)

 wdrożenie systemu oceny jakości wyników badań i powiązanie ich finansowania z efektami 
naukowymi,

 wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych  dla najefektywniejszych naukowo pracowników,
 wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych wspierających działania związane z pozyskiwaniem i 

realizacją projektów naukowych i wdrożeniowych, krajowych i zagranicznych
 podniesienie poziomu naukowego wydawnictw ciągłych i czasopism UJK
 wdrożenie rozwiązań w zakresie ochrony i wykorzystania własności intelektualnej,

* złożone



Kadencja 2012 -2016 – najważniejsze osiągnięcia

EDUKACJA – wysoka jakość i różnorodna oferta kształcenia

 zbudowanie pozycji UJK jako uniwersytetu oferującego możliwość kształcenia w różnorodnych 
obszarach wiedzy,

 rozszerzenie oferty kształcenia na wszystkich poziomach studiów dostosowanych do potrzeb 
regionalnego i ponadregionalnego rynku pracy,

 wdrożenie uniwersyteckiego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających efektywny wzrost umiędzynarodowienia 

studiów,
 rozwój programów wspierania wymiany studentów i pracowników na poziomie krajowym i 

międzynarodowym,
 wdrożenie rozwiązań stymulujących udział studentów i doktorantów w działalności naukowej, 

gospodarczej, kulturalnej i sportowej i ich promocji, 
 wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych umożliwiających studiowanie 

osobom niepełnosprawnym



Kadencja 2012 -2016 – najważniejsze osiągnięcia

BAZA – rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury 

 Zakończenie budowy i przekazanie do 
użytkowania nowych obiektów Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego,  Biblioteki 
Uniwersyteckiej i Uniwersyteckiego Centrum 
Danych, Centrum Języków Obcych, Centrum 
Przedsiębiorczości i Biznesu, Wydziału 
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Centrum 
Rehabilitacji i Sportu



Kadencja 2012 -2016 – najważniejsze osiągnięcia

BAZA – rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury  c.d.

 zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania nowych 76 nowych lub 
zmodernizowanych laboratoriów i pracowni,

 zakończenie rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej,
 wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią,
 zakończenie modernizacji domów studenta,
 uruchomienie przychodni na terenie miasteczka studenckiego oraz przedszkola 

na terenie kampusu,



Kadencja 2012 -2016 – najważniejsze osiągnięcia

OTOCZENIE –
otwarty 
Uniwersytet

 umocnienie roli UJK jako centrum wiedzy i kompetencji w regionie 
świętokrzyskim, pożądanego partnera w realizacji przedsięwzięć 
organizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami, samorządem, 
instytucjami nauki, kultury i oświaty,

 zapewnienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości studentów w ramach 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Akademickiego Biura Karier,

 powołanie Uniwersytetu Dziecięcego UJK,
 powołanie Stowarzyszenia Absolwentów UJK,

OTOCZENIE – otwarty Uniwersytet



Kadencja 2012 -2016 – najważniejsze osiągnięcia

 skuteczna realizacja Strategii Rozwoju UJK
 doprowadzenie do zbilansowania przychodów i kosztów Uniwersytetu
 dostosowanie zatrudnienia i organizacji uczelni do aktualnych potrzeb i wyzwań,
 uporządkowanie statusu obiektów wyłączonych z użytkowania,
 rozwój systemu zarządzania finansami z wykorzystaniem narzędzi analityki, 

planowania i kontroli finansowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,

ZARZĄDZANIE



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

WIZJA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 wiele obszarów kształcenia  i badań naukowych - różnorodność jest bogactwem,
 centrum wiedzy i innowacji w regionie świętokrzyskim - z nami możesz osiągnąć sukces  
 partner w krajowym i światowym nurcie nauki i edukacji - świętokrzyskie okno na świat
 otwarta uczelnia dla aktywnych – każdy talent jest dla nas cenny
 nowoczesna infrastruktura i sprawne zarządzanie



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

NAUKA

 określenie profilu badawczego Uczelni i wydziałów,
 systemowe wsparcie strategicznych kierunków badań naukowych sprzyjających rozwijaniu zespołów 

badawczych i naukowców o wybitnym dorobku,
 rozwijanie interdyscyplinarnych kierunków badań,
 rozwijanie systemu premiowania najbardziej efektywnych pracowników naukowych,
 wspieranie realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
 upowszechnienie wiedzy na temat zespołów naukowych, oferty badawczej i komercyjnej,
 realizacja programów rozwojowych wydziałów w zakresie badań naukowych, umożliwiających 

zachowanie i awans naukowy jednostek do wyższej kategorii,
 wspieranie działań prowadzących do uzyskania kolejnych uprawnień do nadawania stopnia doktora 

(w zakresie matematyki, zarządzania, ekonomii) oraz doktora habilitowanego (w zakresie nauk o 
polityce, geografii, sztuk pięknych, językoznawstwa, literaturoznawstwa)



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

EDUKACJA

 rozwijanie kierunków kształcenia stanowiących kanon oferty dydaktycznej Uniwersytetu w 
różnorodnych obszarach wiedzy

 realizacja nowych przedsięwzięć edukacyjnych wynikających ze strategii rozwojowych wydziałów i 
Uczelni,

 rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kształcenia praktycznego studentów 
i doktorantów,

 rozwijanie oferty kształcenia ustawicznego,
 rozwijanie systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 wsparcie działań zapewniających umiędzynarodowienie kształcenia -rozwijanie oferty kształcenia 

w języku angielskim, tworzenie wspólnych programów studiów we współpracy z uczelniami 
zagranicznymi, rozwijanie programów wymiany studentów, doktorantów i kadry,

 krajowa i zagraniczna promocja oferty kształcenia



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

BAZA

 rozbudowa Wydziału Humanistycznego o Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej, 
 rozbudowa i rozwój bazy laboratoryjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
 rozwój bazy laboratoryjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
 rozbudowa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania o Centrum Polityki Regionalnej,
 modernizacja budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz budowa Centrum 

Wzornictwa i Sztuki,
 modernizacja  rektoratu, domu studenta oraz auli Filii,
 budowa otwartej infrastruktury sportowej,
 rozbudowa Ogrodu Botanicznego,
 zagospodarowanie terenów kampusu UJK
 systematyczne powiększanie zbiorów bibliotecznych oraz dostępu do krajowych i zagranicznych 

zasobów cyfrowych



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

STUDENCI I DOKTORANCI

 uniwersytecki standard studiów dla wszystkich i zindywidualizowane ścieżki kształcenia i 

rozwoju dla najaktywniejszych,
 rozwijanie studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego oraz działalności kulturalnej i 

sportowej, uruchomienie Uniwersyteckiego Centrum Medialnego,
 wzmacnianie udziału Samorządu Studentów i Doktorantów w zakresie procesu kształcenia i 

funkcjonowania Uczelni,
 rozwijanie programów szkoleń, praktyk i staży oraz kontaktów z pracodawcami na rzecz 

aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia studentów i absolwentów
 wprowadzanie rozwiązań umożliwiających korzystanie z oferty Uczelni niepełnosprawnym 

studentom i doktorantom,



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

PRACOWNICY

 wspieranie rozwiązań umożliwiających rozwój i osiągnięcie satysfakcji zawodowej przez 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 
oraz pracowników niebędących nauczycielami,

 premiowanie pracowników wyróżniających się zaangażowaniem w realizację przedsięwzięć o 
charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym, w oparciu o budżetowe i 
pozabudżetowe środki finansowe,

 systemowe wsparcie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i kadry 
kierowniczej w zakresie wspierającym rozwój Uniwersytetu,



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

ZARZĄDZANIE

 wsparcie działań umożliwiających uproszczenie obsługi administracyjnej statutowej 
działalności Uniwersytetu,

 rozwijanie narzędzi informatycznych wspierających obsługę administracyjną i wprowadzenie 
elektronicznego obiegu dokumentów,

 rozwijanie obiegu informacji sprzyjającej konsolidacji środowiska Uniwersytetu ,
 rozwijanie systemu zarządzania finansami z wykorzystaniem narzędzi analityki, planowania, 

budżetowania i kontroli finansowej w odniesieniu do wydziałów, jednostek 
ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz administracji,

 aktywna promocja Uniwersytetu,



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

OTWARTY UNIWERSYTET

 aktywna współpraca z instytucjami edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia, 
przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i samorządami ugruntowująca pozycję UJK, 
jako centrum wiedzy i innowacji w regionie świętokrzyskim,

 inicjowanie i wsparcie działań integrujących środowisko akademickie Kielc w wymiarze 
edukacyjnym, naukowym i organizacyjnym,

 otwarcie UJK na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy przez wspieranie rozwiązań 
sprzyjających transferowi wiedzy do gospodarki i rozwojowi przedsiębiorczości,

 rozwijanie i promocja oferty „Uniwersytetu Otwartego” adresowanej do dzieci, młodzieży i 
dorosłych,

 rozwijanie więzi z absolwentami Uniwersytetu,
 powołanie Konwentu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dla wzmocnienia współpracy z jego 

otoczeniem gospodarczym, samorządowym i społecznym



Program wyborczy na kadencję 2016-2020
AKTYWNY UNIWERSYTET DLA AKTYWNYCH

prof. Jacek Semaniak 

DZIĘKUJĘ


