
Zarządzenie nr 77/2021 
 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

z dnia 31 maja 2021 roku 
 

zmieniające zarządzenie nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń  

dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2, art. 86 i art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 
2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669) oraz § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2 oraz § 180 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2020 roku, dokonuje się następujących zmian: 
 

1) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12 

1. Członek KS lub OKS może zostać odwołany przez rektora po uzgodnieniu z samorządem 
studenckim.  

2. Członek KS lub OKS może zrezygnować z pełnienia funkcji członka w Komisji składając 
pisemną rezygnację rektorowi. 

3. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu KS lub OKS, 
przewodniczący Komisji składa wniosek do rektora o odwołanie ze składu KS lub OKS. 

4. Utrata statusu studenta lub rozwiązanie stosunku pracy z UJK skutkuje wygaśnięciem 
członkostwa w Komisji. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-4, skład Komisji powinien być niezwłocznie 
uzupełniony. Jeśli wakat dotyczy studenta, rektor wzywa organ samorządu studentów  
do delegowania w terminie 7 dni osoby mającej być powołaną w skład Komisji. 

6. Kadencja członka Komisji wskazanego w ust. 5 kończy się wraz z kadencją Komisji.”; 
 

2)  w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
 
„3.  W przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wymienionych w ust. 1 student może 

otrzymać świadczenia wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 jeżeli wniosek wraz z kompletem 
dokumentów został złożony przed rozdysponowaniem środków pieniężnych 
przeznaczonych na ten cel. Świadczenia te są przyznawane i wypłacane (bez wyrównania) 
od miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku równoczesnego złożenia 
wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 1, postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku,  
o jakim mowa w zdaniu poprzednim, jest zawieszane do czasu prawomocnego orzeczenia  
w  przedmiocie odmowy przywrócenia terminu.”; 

 



3) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
 
„5.  W przypadku prawomocnego przywrócenia uchybionego terminu, sprawa rozpatrywana 
       jest merytorycznie, a świadczenia, w przypadku ich przyznania, wypłacane są  z 
       wyrównaniem za okres, od którego student nabył uprawnienie do ich otrzymania.”; 
 

4) w § 22 ust. 23 otrzymuje brzmienie:  
 
„23. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej właściwego 

miejscu zamieszkania studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja 
dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie  
do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, o której mowa w odrębnych 
przepisach, KS lub OKS może odmówić przyznania stypendium socjalnego.”; 

 
5) w § 24 uchyla się ust. 8; 

 
6) w § 24 ust. 13-19 otrzymują brzmienie: 

 
„13.   Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 
          14 i 15 oraz § 34 ust. 5. 

             14.   Studentom, dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr, stypendium 
                      przyznawane jest na semestr. 
             15.  Studentom studiów drugiego stopnia (studia 3-semetralne), rozpoczynającym studia 
                     drugiego stopnia od semestru letniego, stypendium rektora przyznawane jest na pierwszy 

rok akademicki, obejmujący pierwszy i drugi semestr studiów drugiego stopnia,  
oraz w kolejnym roku akademickim – na trzeci semestr. 

             16.  Studentom rozpoczynającym studia drugiego stopnia od semestru letniego stypendium 
rektora jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z trzeciego roku studiów pierwszego 
stopnia (gdy trwał on dwa semestry) albo w oparciu o średnią ocen za ostatni semestr 
studiów pierwszego stopnia (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr). 

             17. Studentom trzeciego semestru studiów drugiego stopnia średnią ocen oblicza się  
za wyniki uzyskane w semestrze pierwszym i drugim studiów drugiego stopnia. 

             18.  Studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się semestrem  
zimowym, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, (gdy trwał 
on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów pierwszego stopnia (w przypadku, gdy 
ostatni rok studiów trwał jeden semestr). 

             19.  O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student 
pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia 
studiów pierwszego stopnia.”; 

 
7) w § 24 dodaje się ust. 20 w brzmieniu: 

 
„20. O przyznaniu stypendium rektora z zastrzeżeniem ust. 2 decyduje miejsce studenta  
         na liście rankingowej.”; 

 
8) w § 25 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2) spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków – 3 pkt: 



a) autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego z wykazu 
czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 
pkt 2 lit. b ustawy, lub 

b) autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez 
wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, lub 

c) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b 
ustawy;”; 
 

9) w § 25 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3)  spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków – 1 pkt: 

a) autorstwo (samodzielne) artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanym 
czasopiśmie innym niż wymienione w wykazie czasopism, o których mowa w art. 267 
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy lub 

b) autorstwo (samodzielne) rozdziału w monografii naukowej wydanej przez 
wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, o których mowa w art. 267 
ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy lub 

c) czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych;”;  
 

10) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Przy ocenie osiągnięć naukowych nie uwzględnia się: członkostwa oraz pełnienia funkcji 

kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich, 
publikacji o charakterze nienaukowym, artykułów lub publikacji naukowych, które nie 
zostały wydane (np. w recenzji lub druku), certyfikatów językowych, staży, kursów, 
wolontariatu, praktyk o charakterze nienaukowym (zawodowe), referatów lub posterów  
o charakterze nienaukowym oraz referatów wykazanych w kategorii autorstwo/ 
współautorstwo publikacji naukowej, referatów wygłoszonych na seminariach naukowych, 
udziału w pracach badawczych kół naukowych oraz w projektach niebadawczych  
(np. szkoleniowych, dydaktycznych), udziału w debatach, wizyt studyjnych o charakterze 
nienaukowym, udziału w projekcie badawczym polegającym na wykonywaniu czynności 
administracyjnych lub technicznych przy realizacji projektu badawczego.”; 

 
11) w § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 
„6. W przypadku gdy: 

1) w osiągnięciach naukowych, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1 wystąpi         
współautorstwo publikacji z inną osobą (np. studentem lub nauczycielem 
akademickim), następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 3; 

2) w osiągnięciach naukowych, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 2, wystąpi 
współautorstwo publikacji z inną osobą (np. studentem lub nauczycielem 
akademickim) następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 1.”; 

 
12) w § 25 ust. 25 otrzymuje brzmienie: 



„25. W przypadku gdy po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 22-24 nie można ustalić 
osoby uprawnionej do pobierania stypendium, KS lub OKS odmawia przyznania 
stypendium rektora.”; 

 
13) w § 25 dodaje się ust. 26, 27 i 28 o treści: 

 
„26. Lista rankingowa przekazywana jest do rektora: 

1) w semestrze zimowym – do 31 października – dla studentów, którzy rozpoczęli studia 
od semestru zimowego; 

2) w semestrze letnim – do 31 marca – dla studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru 
letniego. 

27. Jeżeli dzień 31 października lub 31 marca przypadają w dniu wolnym od pracy, lista 
rankingowa, o której mowa w ust. 26, przekazywana jest w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po tym dniu. 

28. Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 
października do dnia 30 września danego roku akademickiego dla studentów 
rozpoczynających studia od semestru zimowego oraz osiągnięcia od 1 marca do 28 lutego 
roku następnego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego. 
Osiągnięcia udokumentowane w późniejszym terminie nie podlegają punktacji.”; 

 
14) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„§ 26 
Stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020 może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów do 30 
września i w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku spełnił łącznie następujące 
warunki: 
1) w przypadku doktorantów studiujących na Wydziale Humanistycznym (niezależnie od 

kierunku): 
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów   

doktoranckich 
Oceny wyników egzaminów dokonuje się w następujący sposób: 

 
średnia liczba punktów  

4.50-4.79 1 pkt 
4.80-4.99 2 pkt 

5.0 3 pkt 
 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 
 

Postępy w pracy naukowej określane są na podstawie liczby punktów z oceny parametrycznej  
z poprzedniego roku studiów: 

 
liczba punktów z oceny 

parametrycznej  
z poprzedniego roku studiów 

liczba punktów  

1-4 pkt 1 pkt 
5-8 pkt 2 pkt 



9-13 pkt 3 pkt 
14-19 pkt 4 pkt 
> 19 pkt 5 pkt 

 
Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej określane są według następującego kryterium 
(za trzeci rok studiów):  
powołanie promotora rozprawy doktorskiej – 4 pkt 
 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet wykazał się 
szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej (liczba punktów przyznawana jest 
na podstawie oceny z praktyk): 

 
ocena liczba punktów 

4.0 1 pkt 
 4.5 2 pkt 
 5.0 3 pkt 

 
2) w przypadku doktorantów studiujących na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

(niezależnie od kierunku): 
 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich 

 
Oceny wyników egzaminów dokonuje się w następujący sposób: 

 
średnia liczba punktów  

4.50-4.79 10 pkt 
4.80-4.99 20 pkt 

5.0 30 pkt 
 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 
 
Postępy w pracy naukowej określane są na podstawie liczby punktów z oceny parametrycznej  
z poprzedniego roku studiów. 

 
Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej określane są według następującego kryterium  
(za trzeci rok studiów): 
powołanie promotora rozprawy doktorskiej – 10 pkt 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet, wykazał się 
szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej (liczba punktów przyznawana jest na 
podstawie oceny z praktyk) 

ocena liczba punktów 
4.0 4 pkt 
 4.5 7 pkt 
 5.0          10 pkt 

 
3) w przypadku doktorantów studiujących w Collegium Medicum: 



a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich 

 
Średnia ocen nie mniejsza niż 4.50, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przeliczana  
na punkty stypendialne według poniższych zasad: 

 
średnia ocen liczba punktów 

4.50-4.79                       1 pkt 
4.80-4.99 2 pkt 

5.00 3 pkt 

 
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

 
Postępy w pracy naukowej określane są na podstawie liczby punktów z oceny parametrycznej  
z poprzedniego roku studiów: 

liczba punktów uzyskanych 
w wyniku parametryzacji 

liczba punktów 

1-5.99 pkt 1 pkt 
6-10.99 pkt 2 pkt 

11-15.99 pkt 3 pkt 

16-20.99 pkt 4 pkt 

21 i powyżej 5 pkt 

 
Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (za trzeci rok studiów) potwierdzone przez 
opiekuna naukowego/ promotora, określane są według poniższych kryteriów: 

b.1) powołanie promotora rozprawy doktorskiej – 4 pkt 
b.2) przeprowadzanie całości badań – 4 pkt  

 
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet, wykazał się 

szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej; liczba punktów przyznana jest 
na podstawie oceny z praktyki zawodowej: 

ocena liczba 
 punktów 

4.0 1 pkt 

4.5 1.5 pkt 

5.0 2 pkt 

 
15) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Dla doktorantów danego kierunku sporządzana jest lista rankingowa za trzeci rok studiów, 

zgodnie z punktacją wyliczoną według § 26. Przy sporządzaniu listy rankingowej nie 
uwzględnia się doktorantów, którzy uzyskali zerową liczbę punktów chociażby z jednego  
z kryteriów podlegających ocenie, tj:  



1) za wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; 
2) za postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; 
3) za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej.”; 

 
16) § 28 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

 
„9. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż trzy miesiące  

 od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.”; 
 

17) w § 34 uchyla się ust. 1, ust. 2 i ust. 4; 
 

18) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Do dnia 30 września 2021 r. studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń, o których          
mowa w § 3 ust. 1-3, składają wnioski, wraz z kompletem wymaganych dokumentów  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (zalecane), za pośrednictwem e-PUAP (zalecane), 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) na adresy e-mail pracowników 
dziekanatów właściwych do spraw socjalno-bytowych studentów, z zastrzeżeniem,  
że oryginały ww. dokumentów muszą być dostarczone w ciągu 30 dni od daty wysłania 
wiadomości e-mail; osobiście w dziekanacie. W przypadku skorzystania z poczty 
tradycyjnej lub poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich 
wysłania. W razie wątpliwości ciężar udowodnienia dotrzymania terminu wysłania 
spoczywa na studencie.”; 
 

19) w § 34 dodaje się ust. 5 o treści: 
 
„5. W roku akademickim 2021/2022 stypendium rektora dla studentów drugiego stopnia 

kierunku fizyka przyznawane jest na semestr zimowy.”; 
 
20) dotychczasowe załączniki 3, 3b, 3c, 3d, 27, 28, 29 i 30 do Regulaminu świadczeń dla 

studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zastępuje się nowymi, 
stanowiącymi załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2021 

roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Przepis § 1 pkt 1, wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego zarządzenia. 
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