
 

Załącznik nr 4 

 
 
 

 
 
 

Lp. Działania, umiejętności, 
osiągnięcia Jednostka miary Liczba 

punktów Dokument  potwierdzający** 

 
Działania Edukacyjne i Sportowe 

 

1. Aktywne uczestnictwo w pracach  
koła naukowego  

Aktywność w czasie 1 
roku akademickiego 

10 
Zaświadczenie opiekuna  

koła naukowego Aktywność w czasie 
dłuższym niż 1 rok 

akademicki 
20 

2. 
Referat/poster  

na konferencji naukowej, publikacja 
naukowa 

Jeden 
Artykuł/Referat/Poster 

10 

Program konferencji/Ksero 
pierwszej strony pozycji 

naukowej/Ksero pierwszej  
strony artykułu 

3. 

Udział w konkursie / zawodach o 
charakterze 

edukacyjnym/naukowym i zasięgu 
wojewódzkim 

Laureat/finalista 
w konkursie / 

zawodach 
10 

Zaświadczenie/Dyplom wydane  
przez organizatora 

4. 

Uczestnictwo  
w konkursie / zawodach o 

charakterze 
edukacyjnym/naukowym i zasięgu 

ogólnopolskim 

Laureat/finalista 
w konkursie / 

zawodach 
30 

Zaświadczenie/dyplom wydane  
przez organizatora 

5. 
Znajomość  

języka obcego  

Wynik egzaminu na 
poziomie B1 lub jego 

odpowiedniku 
10 

Certyfikat wydany przez 
uprawnioną instytucję 

Wynik egzaminu na 
poziomie B2 / FCE 

lub ich odpowiedniku 
20 

Wynik egzaminu na 
poziomie C1/CAE i 

ich odpowiedniku lub 
wyższym 

30 

6. Działalność  
w studenckich kołach naukowych 

Nagroda Rektora UJK 20 Dyplom 

7. Udział w konkursie Studencki Nobel 

Laureat etapu 
uczelnianego 

20 

Dyplom 
Laureat etapu 
regionalnego 

30 

Laureat etapu 
krajowego 

40 

8. Udział w konkursie  
Primus Inter Pares 

Tytuł regionalnego 
Laureata Primus Inter 

Pares 
20 Dyplom 

 

Tabela Punktów 
 



 

Tytuł Primus Inter 
Pares 

30 Dyplom 

Tytuł Primus Inter 
Pares – Ekspert 

40 Dyplom 

9. Działalność  
edukacyjno-naukowa 

Stypendium ministra  
za osiągnięcia w 

nauce  
40 Dyplom 

10. Udział w turniejach i rozgrywkach 
międzyuczelnianych 

Turniej/Rozgrywka 10 Dyplom/Zaświadczenie trenera 

11. 

Udział w Akademickich 
Mistrzostwach Województwa  
Świętokrzyskiego (zespołowych, 

indywidualnych) 

Mistrzostwa 20 Dyplom/Zaświadczenie trenera 

12. 
Udział w Akademickich 

Mistrzostwach Polski (zespołowych, 
indywidualnych) 

Mistrzostwa 30 Dyplom/Zaświadczenie trenera 

13. Działalność sportowa 

Stypendium ministra  
za wybitne  

osiągnięcia sportowe 
 

40 Dyplom 

14. Podjęcie dodatkowego kierunku 
studiów 

Dodatkowy  
kierunek studiów 

30 Indeks/Decyzja Dziekana 

15. 
Udział w zagranicznej wymianie 

międzyuczelnianej 

Wymiana trwająca do 
3 miesięcy 

20 
Zaświadczenie/Opinia/Umowa  

z uczelnią w której odbywała się 
wymiana   

Wymiana trwająca od 
3 do 6 miesięcy 

30 

Wymiana trwająca 
powyżej 6 miesięcy 

40 

 
Działania kształtujące umiejętności zawodowe 

 

16. 
Udział w konsultacjach 

wspomagających budowanie ścieżki 
kariery zawodowej 

Jednorazowa 
konsultacja 

10 
Zaświadczenie wydane  

przez organizatora 

17. 
Udział w szkoleniu / spotkaniu 
networkingowym podnoszącym 

kwalifikacje zawodowe 

Jednorazowe 
szkolenie/spotkanie 

networkingowe  
10 

Zaświadczenie/Certyfikat wydany 
przez organizatora 

18. 
Udział w minimum 20 h szkoleniu / 
kursie podnoszącym kwalifikacje 

zawodowe 

Jednorazowe 
szkolenie/kurs 

20 
Certyfikat/Zaświadczenie wydane 

przez organizatora 

19. 

Uczestnictwo w zespole tańca, 
chórze lub zespole muzycznym (z 
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
działalności wynikającej z planu 

studiów) 

Aktywność do 6 
miesięcy 

10 

Zaświadczenie osoby decyzyjnej 
Aktywność  

od 6 do 12 miesięcy 
20 

Aktywność powyżej  
12 miesięcy 

30 

20. Zajmowanie kierowniczego 
stanowiska w kole naukowym 

Zaktywizowanie koła 
do przeprowadzenia 

minimum dwóch 
inicjatyw lub 

30 
Zaświadczenie wydane przez 

opiekuna koła naukowego 



 

zrealizowania 
minimum dwóch 

projektów 

21. 
Zorganizowanie spotkania 

promującego UJK lub wybraną 
jednostkę uczelni 

Jedno spotkanie  
promocyjne   

20 
Zaświadczenie wydane przez 

jednostkę uczelnianą/ 
Dokumentacja fotograficzna 

22. 
Działalność w mediach studenckich / 

młodzieżowych  

Aktywność do 3 
miesięcy 

10 

Zaświadczenie osoby decyzyjnej 
Aktywność od 3 do 6 

miesięcy   
20 

Aktywność  
od 6 do 12 miesięcy 

30 

Aktywność powyżej  
12 miesięcy 

40 

23. 
Uczestnictwo w pracach organizacji 

studenckiej  

Aktywność do 3 
miesięcy 

10 

Zaświadczenie osoby decyzyjnej 
Aktywność od 3 do 6 

miesięcy 
20 

Aktywność  
od 6 do 12 miesięcy 

30 

Aktywność powyżej  
12 miesięcy 

40 

24. 

 

Koordynowanie projektu w 
organizacji studenckiej 

 

Funkcja koordynatora  
5 miesięcznego 

projektu 
30 

Umowa/Zaświadczenie  
osoby decyzyjnej 

25. 

 

Zajmowanie kierowniczego 
stanowiska w organizacji 

pozarządowej  
/ studenckiej 

 

Zaktywizowanie 
organizacji do 

przeprowadzenia 
minimum dwóch 

inicjatyw lub 
zrealizowania 

minimum dwóch 
projektów 

40 
Zaświadczenie wydane przez 

osobę decyzyjną 

26. 

Praktyka dodatkowa – nie 
wynikająca z planu studiów (okres 
praktyki będzie zliczany łącznie na 

podstawie wszystkich 
przedstawionych dokumentów 

niezależnie od rodzaju wykonywanej 
pracy i podmiotu zatrudniającego) 

Okres realizacji 
praktyki do 2 

miesięcy 
20 

Umowa 
Okres realizacji 

praktyki powyżej 2 
miesięcy 

40 

27. 

Staż (okres zatrudnienia będzie 
zliczany łącznie na podstawie 
wszystkich przedstawionych 

dokumentów niezależnie od rodzaju 
wykonywanej pracy i podmiotu 

zatrudniającego) 

Okres realizacji stażu 
do 3 miesięcy 

30 

Umowa 

Okres realizacji stażu 
powyżej 3 miesięcy 

50 

28. Świadczenie usług wolontaryjnych  
Aktywność do 3 

miesięcy 
10 Porozumienie/Umowa  

o wykonywaniu świadczeń 
Aktywność od 3 do 6 20 



 

miesięcy wolontarystycznych 
Aktywność  

od 6 do 12 miesięcy 
30 

Aktywność powyżej  
12 miesięcy 

40 

29. Organizacja 
akcji charytatywnych  

Minimum trzy edycje 30 

Zaświadczenie 
organizatora/Dokumentacja 
fotograficzna/Wideo/Opinia 

organizatora 

30. 

Działalność zawodowa (Okres 
zatrudnienia będzie zliczany łącznie 

na podstawie wszystkich 
przedstawionych dokumentów 

niezależnie od rodzaju wykonywanej 
pracy i podmiotu zatrudniającego) 

Okres zatrudnienia do 
3 miesięcy 

10 

Umowa poświadczająca 
zatrudnienie  

Okres zatrudnienia  
od 3 do 6 miesięcy 

20 
 

Okres zatrudnienia  
od 6 do 12 miesięcy 

30 

Okres zatrudnienia 
powyżej 12 miesięcy 

40 

31. 
Udział w zagranicznej wymianie 

międzynarodowej  

Wymiana 
międzynarodowa  

do 3 miesięcy 
20 

Zaświadczenie/Opinia/Umowa  
z uczelnią, instytucją lub firmą  
w której odbywała się wymiana   

Wymiana 
międzynarodowa  

od 3 do 6 miesięcy 
30 

Wymiana 
międzynarodowa 

trwająca powyżej 6 
miesięcy 

40 

32. Przygotowanie biznesplanu 

Pozytywnie 
zaopiniowany 

biznesplan przez 
instytucje uprawnioną 

20 
Zaświadczenie uprawnionej  
do zaopiniowania instytucji 

33. 
 

Prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej  

Rejestracja 
działalności 
gospodarczej 

40 
Aktualny wyciąg z EDK/  

odpis KRS 

34. 
Udział w działaniach 

aktywizujących organizowanych  
w ramach ABK 

5 dodatkowych 
punktów za każde 

skorzystanie z oferty 
ABK 

5 
Zaświadczenie/Certyfikat/Umowa 

wydane przez ABK 

 
 
Uwaga! 
* Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z podmiotami potwierdzającymi aktywności 
celem zweryfikowania działań. 
** W przypadku złożenia kopii dokumentów Organizator zastrzega sobie prawo do 
zweryfikowania jej z oryginałem. 
 


