
 

 
 
 
 
 
 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie 

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia, warunki uczestnictwa oraz przywileje  

i obowiązki Członków „Klubu Aktywnego Studenta”.  

2. Wsparcie udzielane w ramach „Klubu Aktywnego Studenta” jest bezpłatne, 

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i prowadzone z zgodnie z zasadą równości płci, zapewniającą równy 

udział kobiet i mężczyzn. 

3. Członkowie „Klubu Aktywnego Studenta” zobowiązani są do zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację wszystkich jego 

postanowień. 

 
§ 2 

CELE I ZAŁO ŻENIA  

1. „Klub Aktywnego Studenta” to system wspierania i aktywizowania oraz wyłaniania i 

nagradzania najaktywniejszych studentów/studentek Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Do „Klubu Aktywnego Studenta” mogą przynależeć osoby posiadające status 

studenta/studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i spełniające 

obowiązki wynikające z Regulaminu studiów. 

3. Informacja dotycząca terminów zapisu do „Klubu Aktywnego Studenta” dostępna 

będzie stronie internetowej Akademickiego Biura Kariera i projektu, odpowiednio pod 

adresami: www.abk.ujk.edu.pl i www.ujk.edu.pl/kariera.  
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§ 3 

CZŁONKOSTWO W „KLUBIE AKTYWNEGO STUDENTA”  

1. Członkostwo w „Klubie Aktywnego Studenta” mogą uzyskać studenci/studentki, 

którzy spełniają warunki określone w § 2 punk 2 i złożą poprawnie wypełnione 

następujące dokumenty aplikacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w „Klubie Aktywnego Studenta” – 

stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,  

b. Deklarację uczestnictwa w projekcie - stanowiącą Załącznik nr 2 niniejszego 

Regulaminu 

c. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - stanowiące Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu  

d. kserokopię ważnej legitymacji studenckiej. 

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1a, 1b, 1c dostępne będą w siedzibie 

Akademickiego Biura Karier przy ul. Śląskiej 15A, pokój nr 8 oraz na stronie 

internetowej www.abk.ujk.edu.pl. 

 
§ 4 

PRZYWILEJE I OBOWI ĄZKI  

1. Członkowie „Klubu Aktywnego Studenta” uzyskują prawo do przewidzianych 

wyłącznie dla nich: 

a prestiżowych, bezpłatnych szkoleń,  

b networkingowych spotkań prowadzonych przez praktyków zawodu, 

przedstawicieli świata biznesu, samorządowców, ludzi sukcesu, 

c 30% zniżek na wydarzenia kulturalne organizowane przez Klub Studencki 

WSPAK, 

d płatnych staży realizowanych w wybranych przez siebie firmach z 

zastrzeżeniem § 5 punkt 1, 

e prezentacji sylwetki w „Albumie najlepszych i najaktywniejszych studentów” 

corocznie wysyłanym do wiodących pracodawców województwa świętokrzyskiego i 

zamieszczanym na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Akademickiego Biura Karier oraz projektu w zakładkach dostępnych dla 

pracodawców; w albumie zaprezentowanych zostanie max. 50 studentów wyłanianych 



 

w drodze rankingu na podstawie działań, umiejętności i osiągnięć, sklasyfikowanych 

na podstawie Tabeli Punktów, stanowiącej załącznik nr 4.  

2. Członkowie „Klubu Aktywnego Studenta” zobowiązani są do: 

a uczestniczenia w minimum 80% aktywności wymienionych w punkcie 1a i 1b, 

b zrealizowania co najmniej jednego w semestrze przedsięwzięcia na rzecz 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zgłoszonego przez siebie z 

zastrzeżeniem punktu 3 lub zaproponowanego przez Akademickie Biuro 

Karier, 

c wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, 

d pisemnego powiadomienia pracownika ABK o rezygnacji z członkostwa w 

„Klubie Aktywnego Studenta”. 

3. Realizacja zgłoszonego przedsięwzięcia, o którym mowa w punkcie 2b będzie 

wymagała akceptacji kierownika projektu, wydajnej na podstawie przedłożonego 

szczegółowego harmonogramu działań. 

 
§ 5 

REKRUTACJA NA STA ŻE 

1. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na staże o których mowa w § 4 punkt 

1d jest minimum 3 miesięczny status Członka „Klubu Aktywnego Studenta” oraz 

status studenta/studentki 3 roku pierwszego stopnia lub 2 roku drugiego stopnia 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJK w Kielcach. 

2. Rekrutacja na staże będzie prowadzona nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 

Terminy podawane będą na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier z co 

najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.  

3. W procesie rekrutacji Członkowie zobowiązani będą zestawić swoje działania, 

umiejętności i osiągnięcia - z zastrzeżeniem punktu 4 - w Tabelę Indywidualną 

stanowiącą Załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu. Tabelę indywidualną należy 

wypełnić w oparciu o Tabelę Punktów stanowiącą Załącznik nr 4 niniejszego 

Regulaminu. Do wszystkich wskazanych działań, umiejętności i osiągnięć należy 

dołączyć oryginały i kopie dokumentów je potwierdzających. 

4. Działania, umiejętności i osiągnięcia podane w Tabeli Indywidualnej dotyczyć mogą 

jedynie okresu studiów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 



 

5. Staże przyznawane będę według listy rankingowej, której dolna wartość progowa 

wynosi 200 punktów. 

6. Jeżeli kilku Członków zdobędzie równoważną liczbę punktów o miejscu na liście 

rankingowej zadecyduje liczba działań danego rodzaju, przy czym za każde Działanie 

kształtujące umiejętności zawodowe przyznawane będą 2 punkty, za każde Działanie 

Edukacyjne i Sportowe przyznawany będzie 1 punkt. 

7. Utworzenie listy rankingowej Członków, którym przyznano staże nastąpi nie później 

niż 14 dni od daty zakończenia składania dokumentów. 

8. O przyznaniu stażu Członkowie zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

9. Członek, który nie otrzymał stażu w danym naborze ma prawo przystąpić do kolejnej 

edycji, pod warunkiem ponownego złożenia dokumentów wymienionych w § 5  

punkt 3. 

10. Nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjnego czuwać będzie każdorazowo 

powoływana Komisja Rekrutacyjna. Dodatkowo Komisja zastrzega sobie prawo 

kontaktu z podmiotami potwierdzającymi działania, umiejętności i osiągnięcia 

przedstawione w procesie rekrutacji przez Członków. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku i obowiązuje przez 

okres realizacji projektu.  

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w „Klubie Aktywnego Studenta” 

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 

Załącznik nr 4 – Tabela Punktów 

Załącznik nr 5 – Tabela Indywidualna 

 


