Informator dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach

Szanowni Studenci,
Poniższy informator adresowany jest do studentów zagranicznych, którzy rozpoczynają
naukę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zawiera wszelkie niezbędne
informacje, które student powinien wiedzieć na temat naszej Uczelni, począwszy od rekrutacji,
poprzez opiekę zdrowotną, a zakończywszy na zakwaterowaniu.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.
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1. Kierunki studiów
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje szeroki wachlarz kierunków na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich oraz
studiach podyplomowych. Aby wyszukać informacje na temat interesującego nas kierunku:
studiów należy skorzystać z wyszukiwarki oferty kształcenia, dostępnej pod adresem
https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja/. W panelu rekrutacyjnym znajdują się także informacje
dotyczące szczegółowego harmonogramu rekrutacji, wymaganych dokumentów, opłaty
rekrutacyjnej oraz logowania do systemu elektronicznej rekrutacji.
2. Rekrutacja
Studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:
 posiadacze ważnej Karty Polaka
 cudzoziemcy spełniający jeden z warunków określonych w art. 43 Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.
To znaczy cudzoziemcy, którym zezwolono na osiedlenie się, zamieszkanie czy pobyt
oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. Cudzoziemcy podejmujący
kształcenie na podstawie umów, decyzji ministra właściwego lub rektora uczelni mogą
studiować jako stypendyści zasadach odpłatności lub bezpłatnie.
Szczegółowe kryteria rekrutacji: http://www.ujk.edu.pl/zasady_rekrutacji.html.
Regulamin

Studiów

Uniwersytetu

Jana

Kochanowskiego

w

Kielcach:

http://www.ujk.edu.pl/webujk/225.
Kodeks

Etyki

Studenta

Uniwersytetu

Jana

Kochanowskiego

w

Kielcach:

http://www.ujk.edu.pl/Samorzad.html.
3. Osoby niepełnoletnie
Kandydaci niepełnoletni muszą przedłożyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach wraz z:
 podpisami poświadczonymi notarialnie lub
 podpisem poświadczonym przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną
lub
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 podpisem poświadczonym przez osobę upoważnioną do poświadczania podpisu
na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec (wraz z tłumaczeniem
przysięgłym tego dokumentu na język polski).
Ważna informacja! Osoby niepełnoletnie nie mogą podjąć studiów na następujących
kierunkach: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne.
4. Znajomość języka polskiego
Cudzoziemcy pragnący studiować na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
muszą potwierdzić znajomość języka polskiego. Potwierdzenie można uzyskać poprzez jedno
z poniższych rozwiązań:
 ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 uzyskanie potwierdzenia przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego
powołaną przez rektora uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie
oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez
kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu albo uznania
świadectwa lub dyplomu w języku polskim).
5. Dokumenty aplikacyjne
W czasie rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie
wymagane są następujące dokumenty:
 podanie
 kserokopia paszportu
 Karta Polaka
 świadectwo dojrzałości (wraz z tłumaczeniem)
 zaświadczenie lekarskie
 potwierdzenie znajomości języka polskiego
 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej
 polisa ubezpieczeniowa
 oświadczenie dotyczące wyboru zasad studiowania
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 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowo w przypadku: studiów prowadzonych w języku obcym – dokument
potwierdzający znajomość języka obcego; kandydatów niepełnoletnich – zgoda opiekunów
prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią; aplikacji na kierunki, w trakcie
których studenci są narażeni na działanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia –
zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy; rekrutacji na studia drugiego stopnia –
dyplom ukończenia studiów wyższych.
Ważna informacja! Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz
z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Szczegółowe informacje: http://www.ujk.edu.pl/wymagane_dokumenty.html.
6. Legalizacja zagranicznych świadectw i dyplomów
Należy pamiętać, że wszelkie dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami
Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania. Apostille to
poświadczenie, na podstawie którego dokumenty urzędowe wydane na terytorium jednego
państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Z kolei legalizacja to
potwierdzenie autentyczności dokumentu wydanego w innym państwie. Należy go dokonać,
gdy niemożliwe jest uzyskanie apostille.
Dokumenty o wykształceniu mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów
międzynarodowych lub (w przypadku ich braku) na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub
rozporządzeń o nostryfikacji). Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów
międzynarodowych, a także opis czynności prawnych znajdują się na stronie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/.
7. Tłumaczenie zagranicznego dokumentu o wykształceniu
Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego świadectwa maturalnego lub dyplomu
ukończenia studiów wyższych na język polski powinno być sporządzone przez jedną
z wymienionych osób:
 osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych
(lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)
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 osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD)
 osobę upoważnioną do tłumaczenia na język polski, a także poświadczania
podpisu na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec wraz
z tłumaczeniem na język polski
 konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego
terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom
 akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub
placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo/dyplom.
8. Domy studenta
Studenci zagraniczni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mogą starać się
o zakwaterowanie w akademikach. Uczelnia dysponuje domami studenta Odyseja, Fama,
Łącznik, Asystent oraz Melodia. Segmenty obejmują dwa pokoje, węzeł sanitarny, aneks
kuchenny oraz posiadają dostęp do internetu. Miejsca przyznawane są na okres 9 miesięcy,
rozpoczynając od 1 października danego roku akademickiego. Pierwszeństwo w przyznaniu
miejsca przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uniwersytetu utrudniałby
studiowanie oraz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Opłata dla studenta za
użytkowanie to około 370 zł (ustalane na początku każdego roku akademickiego).
Studenci nie mają obowiązku zakwaterowania w Domu Studenta i mogą korzystać
z innego miejsca. Regulamin Domu Studenta, regulamin przyznawania miejsc w Domu
Studenta, wniosek o przyznanie miejsca oraz szczegółowe informacje dotyczące kosztów
znajdują się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/domy_studenta.html.

Dom Studenta Odyseja

Dom Studenta Fama

ul. Śląska 11A

ul. Śląska 13

Kielce

Kielce

Tel. 41 349-73-61

Tel. 41 349-73-63
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Dom Studenta Łącznik

Dom Studenta Melodia

ul. Śląska 15A

ul. Śląska 15

Kielce

Kielce

Tel. 41 349-73-63

Tel. 41 349-73-52

Dom Studenta Asystent
ul. Śląska 11
Kielce
Tel. 41 349-73-62
9. Umowa najmu
Studenci, którzy nie chcą korzystać z pokoju w Domu Studenta mogą wynająć
mieszkanie. Umowa najmu poświadcza zobowiązanie właściciela do oddania najemcy lokalu
do używania przez czas określony lub nieokreślony, a najemca zobowiązuje się płacić w tym
czasie ustaloną kwotę za wynajem. Nie ma konieczności rejestrowania umów najmu. Ceny
samodzielnego wynajmu mieszkania wahają się od 800 do 2 000 zł plus opłaty za media oraz
czynsz.
W umowie najmu powinny się znaleźć szczegóły, takie jak:
 Określenie poziomu opłat stałych
 Terminy i forma zapłaty
 Kwota wpłaconej kaucji
 Okres trwania i wypowiedzenia umowy (wynoszący zazwyczaj 1 miesiąc)
 Wskazanie osoby odpowiedzialnej za uiszczenie opłat za media
 Dane właściciela i najemcy obejmujące: imiona i nazwiska, daty urodzenia,
adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dokumentów, takich jak dowód
osobisty, paszport czy karta pobytu dla obcokrajowca.

Dodatkowo w umowie warto zamieścić:
 Opis i stan techniczny mieszkania w momencie jego przekazania
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10. Karta pobytu, zameldowanie, nr pesel
Obcokrajowcy zamieszkujący teren Polski mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt
czasowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, wypełniając wiosek o pobyt
czasowy. W efekcie uzyskują kartę pobytu czasowego, za pośrednictwem której mogą wystąpić
do Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kielce,
o zameldowanie na pobyt czasowy na terytorium Polski.
Ważna informacja! Do Urzędu studenci udają się z następującymi dokumentami:
 dokumentem tożsamości
 dokumentem podróży
 potwierdzeniem pobytu podpisanym przez kierownika akademika lub
właściciela mieszkania (w przypadku wynajmu mieszkania).
W momencie zameldowania studenci uzyskują także nr pesel nadany przez Urząd
Miasta Kielce.
Wydział Spraw Obywatelskich

Oddział Obsługi Klienta

i Działalności Gospodarczej

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Urzędu Miasta Kielce

w Kielcach

Rynek 1

al. IX Wieków Kielc 3

ul. Szymanowskiego 6

Budynek A

Kielce,

25-516 Kielce

tel. 41 367-65-89

tel. 41 342-18-00

http://www.um.kielce.pl/

http://www.kielce.uw.gov.pl/

11. Ubezpieczenie zdrowotne
Studenci polskiego pochodzenia spoza krajów Unii Europejskiej mogą korzystać
z opieki medycznej, na zadach obowiązujących studentów polskich. Aby korzystać
z ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
i podpisać dobrowolną umowę. Następnie zawartą z NFZ umowę należy dostarczyć do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) celem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważna informacja! Umowę podpisuje się na podstawie dokumentów:
 Karty Polaka
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 zaświadczenia o odbywanych studiach
 zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie
województwa świętokrzyskiego
 dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.
Otrzymany dokument student składa do Działu Spraw Studenckich. Na podstawie
zgłoszenia uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Narodowy

Zakład

Dział Spraw Studenckich

Fundusz Zdrowia

Ubezpieczeń

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

(NFZ)

Społecznych (ZUS)

w Kielcach

Świętokrzyski

ZUS Oddział w

u. Żeromskiego 5

Oddział

Kielcach

tel. 41 349-72-61

Wojewódzki NFZ

ul. Kolberga 2a

Kielce 25-369

ul. Jana Pawła II 9

25-620 Kielce

http://www.ujk.edu.pl/Kontakt_rekrutacja.html

25-025 Kielce

tel. 801-400-987

tel. 41 36-46-100

22 560-16-00

http://www.nfz-

http://www.zus.pl/

kielce.pl/
Ważna informacja! Student zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać:
 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA)
 umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
 potwierdzenie odprowadzanych składek.
Natomiast studenci z krajów Unii Europejskiej muszą posiadać Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną na terenie Polski, podstawie której mogą korzystać z
bezpłatnych świadczeń medycznych w tych placówkach medycznych, które mają podpisaną
umowę na leczenie z ubezpieczycielem danego kraju.
Studenci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej, nie posiadający
ważnej Karty Polaka lub dokumentu potwierdzającego pochodzenie polskie, podlegają
dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Aby to zrobić zgłaszają się do Narodowego
Funduszu Zdrowia z dokumentami:
 zaświadczeniem o odbywanych studiach
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 zaświadczeniem potwierdzającym zamieszkanie/zameldowanie na terenie
województwa świętokrzyskiego
 dokumentem potwierdzającym prawo przebywania na terenie RP.
Następnie podpisaną umowę dostarczają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzają samodzielnie, dokonując comiesięcznej
wpłaty w kwocie 46,80 zł na konto ZUS-u.
Więcej informacji: http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_zdrowotne.html.
12. Ubezpieczenie NNW i OC
Wszyscy studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają możliwość
wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). W celu przystąpienia do ubezpieczenia
należy wypełnić wniosek i opłacić składkę. Koszt ubezpieczenia to około 30 zł NNW i 15 zł
OC rocznie.
Ważna informacja! Aby przystąpić do praktyk studenckich student powinien wykupić
ubezpieczenie NNW i OC. W innym wypadku nie będzie miał możliwości odbycia praktyk
zawodowych i zajęć praktycznych, a w konsekwencji zaliczenia przedmiotu.
Więcej informacji:
Dział Spraw Studenckich
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
tel. 41 349-72-61
13. Przychodnia studencka – Artimed
Przychodnia studencka Artimed mieści się w Akademiku Fama przy ul. Śląskiej 13.
Aby korzystać z usług przychodni studenckiej należy wypełnić deklarację on-line wyboru
przychodni lekarza pierwszego kontaktu: https://artimed.pl/index.php?url=karta.
W ramach usług podstawowych przychodnia oferuje opiekę zdrowotną dla dzieci
i dorosłych, zarówno w ramach umowy z NFZ jak i płatnie. Zakres usług:
 konsultacje lekarza rodzinnego
 konsultacje pediatry
 wizyty domowe
 opieka pielęgniarki środowiskowej
10

 szczepienia
 badania w ramach medycyny pracy
 badania laboratoryjne.
Istnieje także możliwość skorzystania z poradni specjalistycznych w głównej siedzibie
Artimed przy ulicy Paderewskiego 4B.
Ważna infromacja! W razie wypadku należy skontaktować się z rejonowym
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR – pogotowie), dzwonić pod numer 999 lub 112.
Artimed NZOZ Sp. z o.o.

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Śląska 13

w Kielcach

Kielce

ul. Grunwaldzka 45

czynne pon. – pt.

Kielce

godz. 7.00-16.30

tel. 41 303-35-01

tel. 41 30-14-214

41 303-35-02

14. Stypendia i pomoc materialna
Cudzoziemcy przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego
ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem mają możliwość ubiegania się
 o stypendium socjalne i zapomogi
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 stypendium rektora dla najlepszych studentów
 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, za wybitne osiągnięcia i wybitne
osiągnięcia sportowe.
Szczegółowe ustalenia znajdują się w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania

świadczeń

pomocy

materialnej

dla

studentów

Uniwersytetu

Jana

Kochanowskiego w Kielcach.
Strona internetowa: http://www.ujk.edu.pl/stypendia.html/.
Dodatkowo Polacy oraz osoby pochodzenia ze Wschodu mogą zostać beneficjentami
stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z przyjętymi zasadami
pomoc materialną mogą uzyskać studenci, którzy rozpoczęli naukę na uczelniach
w województwie świętokrzyskim oraz posiadają ważną Kartą Polaka lub są repatriantami
(w rozumieniu ustawy o repatriacji). Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy
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w trakcie trwania roku akademickiego. Zasady udzielania pomocy materialnej w formie
stypendiów dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu znajdują się w
regulaminie zawartym pod poniższym adresem: http://www.sejmik.kielce.pl/.
Kolejną możliwością jest uzyskanie stypendium Prezydenta Miasta Kielce
przyznawanego absolwentom szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc –
Winnicy na Ukrainie. Nabór wniosków następuje na początku roku akademickiego –
w październiku.
Dodatkowo Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przygotowała programy
stypendialne dla cudzoziemców. Należą do nich: program stypendialny dla Polonii, program
im. Stefana Banacha adresowany do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego Unii
Europejskiej oraz program im. Ignacego Łukasiewicza. W ramach wyżej wymienionych
projektów studenci mogą bezpłatnie studiować na II i III stopniu na uczelniach publicznych
podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na stronie:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni.
Dział Spraw Studenckich

Urząd Marszałkowski Województwa

ul. Żeromskiego 5

Świętokrzyskiego

25-369 Kielce

al. IX Wieków Kielc 3

Tel. 41 349-72-61

25-516 Kielce

Regulamin ustalania wysokości,

Tel. 41 342-18-78

przyznawania i wypłacania świadczeń

http://www.sejmik.kielce.pl/

pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach
http://www.ujk.edu.pl/stypendia.html/
Urząd Miasta Kielce

Narodowa Agencja Wymiany

Rynek 1

Akademickiej

25-303 Kielce

ul. Ogrodowa 28/30 (adres tymczasowy)

tel. 800-166 -726

00-896 Warszawa

http://www.um.kielce.pl/

tel. 22 390-35-00
https://nawa.gov.pl/studenci/studencizagraniczni.
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15. Konto bankowe
Posiadanie konta bankowego znacznie ułatwia wszelkie czynności związane ze
studiowaniem. Za jego pośrednictwem student ma możliwość dokonywania wszelkich opłat,
takich jak: opłaty rekrutacyjne, opłata za legitymację, za kary biblioteczne, dyplom czy
użytkowanie akademika. Konto bankowe przydaje się także w momencie uzyskania
stypendium. Wówczas student wypełnia oświadczenie o numerze konta bankowego, na które
będzie wpływała określona kwota pieniężna. Na rynku mamy szeroki wachlarz możliwości
związany z otwieraniem konta bankowego. Aby otworzyć konto bankowe w wybranym przez
siebie banku, należy udać do określonej placówki z ważnym dokumentem tożsamości (dowód
lub paszport), kartą pobytu oraz legitymacją studencką lub zaświadczeniem o studiowaniu.
Dzięki założeniu konta student zyskuje możliwość płatności bezgotówkowej, dokonywania
przelewów czy wypłaty potrzebnych kwot z bankomatu. Szczegółowe oferty proponowane
przez banki mogą się różnić, dlatego należy kontaktować się bezpośrednio z doradcami
finansowymi.
16. Kalendarz akademicki
Student powinien zwrócić szczególną uwagę na kalendarz akademicki. W Polsce rok
akademicki rozpoczyna 1 października, kończy 30 września. Sesja egzaminacyjna przypada
najczęściej na miesiące: luty oraz lipiec. Poprawkowe sesje egzaminacyjne trwają zazwyczaj
w marcu oraz wrześniu. Kalendarz akademicki składa się z semestru zimowego i letniego, zajęć
dydaktycznych,

ferii,

dni

wolnych

od

zajęć,

sesji

egzaminacyjnej

i

przerwy

międzysemestralnej.
Szczegółowe infromacje: http://www.ujk.edu.pl/Kalendarz_akademicki.html.
17. Legitymacja studencka (ELS)
Legitymacja studencka to mała, zielona karta, wydawana w dziekanacie po uiszczeniu
opłaty (17 zł na indywidualny numer konta bankowego: wirtualna uczelnia → dane finansowe
→ nr subkonta). Legitymacja uprawnia do dostępu do Miasteczka Akademickiego, zasobów
Biblioteki Uniwersyteckiej, dostępu do funkcji centrów wydruku (ksero, skaner), ulgowych
przejazdów koleją (do ukończenia 26 roku życia), ulgowych przejazdów komunikacją miejską
– może być także wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska. Legitymacje należy podbijać
po każdym zaliczonym semestrze. Osoba odpowiedzialna w dziekanacie przykleja wówczas
hologram ważny na okres 01.10-31.03 oraz 01.04-31.10.
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18. Wirtualna Uczelnia (WU)
Każdy student uzyskuje identyfikator do Wirtualnej Uczelni, czyli uczelnianego
systemu. Znajdują się w nim ważne informacje dotyczące: planu zajęć, ocen, naliczeń
finansowych, pracy dyplomowej, wyborów aktywności, ogłoszeń i ankiet. Z systemu można
korzystać logując się na stronie: https://wu.ujk.edu.pl/WU/.
19. Plan zajęć – sekretariaty
Plany zajęć są umieszczane na stronach określonych instytutów zazwyczaj tydzień
przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wszelkie uwagi dotyczące planów zajęć należy
zgłaszać w sekretariatach określonych instytutów, za wyjątkiem:
 zajęć lektoratu języka polskiego – zmiany należy zgłaszać w Centrum Kultury
i Języka Polskiego
 zajęć języka obcego – zmiany należy zgłaszać w Centrum Języków Obcych
 zajęć wychowania fizycznego – zmiany należy zgłaszać w Centrum
Rehabilitacji i Sportu.
W trakcie odbywania studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich student jest
zobowiązany odbyć zajęcia z modułu fakultatywnego.
20. Struktura Uczelni
a. Wydziały
Uniwersytet Jana Kochanowskiego składa się z 8 wydziałów. 5 z nich znajduje się
w siedzibie Uczelni – Kielcach, 2 w Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz 1 w Sandomierzu.
Dziekanaty poszczególnych wydziałów zajmują się prowadzeniem teczek osobowych studenta,
wystawianiem zaświadczeń studenckich, wydawaniem legitymacji, dyplomów, zaliczaniem
kart osiągnięć studenta, semestralnym obliczaniem średnich ocen oraz stypendiami.
Wydział

Wydział

Wydział Lekarski

Wydział

Humanistyczny

Matematyczno-

i Nauk o Zdrowiu

Pedagogiczny

ul. Świętokrzyska

-Przyrodniczy

ul. IX Wieków

i Artystyczny

21D

ul. Świętokrzyska

Kielc 19

ul. Krakowska 11

25-406 Kielce

15

25-317 Kielce

25-029 Kielce

14

tel. 41 349-69-98

25-406 Kielce

tel. 41 349-69-09

tel. 41 349-67-12,

www.ujk.edu.pl/whu tel. 41 349-62-30

www.wnoz.ujk.edu.

wpia.ujk.edu.pl

m

pl

www.ujk.edu.pl/w
mp

Wydział Prawa,

Wydział

Wydział Nauk

Wydział Zamiejscowy

Administracji

Filologiczno-

Społecznych

w Sandomierzu

i Zarządzania

-Historyczny

ul. Słowackiego

ul. Schinzla 13a

ul. Świętokrzyska 21 ul. Słowackiego

114/118

27-600 Sandomierz

25-406 Kielce

116

97-300 Piotrków

tel. 15 644-60-06

tel. 41 349-66-16

97-300 Piotrków

Trybunalski,

www.pwsz.sandomierz

www.ujk.edu.pl/wpa

Trybunalski,

tel. 44 73-27-432

.pl

iz

tel. 44 73-27-422

www.unipt.pl

www.wfh.unipt.pl

b. Centrum Kultury i Języka Polskiego
Każdy student I roku I stopnia jest zobowiązany odbyć w pierwszych dwóch semestrach
zajęcia obejmujące: lektorat języka polskiego oraz wiedzę o kulturze. Zajęcia prowadzą
wykładowcy w Centrum Kultury i Języka Polskiego.
Kontakt: Centrum Kultury i Języka Polskiego, ul. Świętokrzyska 15, budynek G,
p. B206, B207, tel. 41 349-70-80, 41 349-70-83.
c.

Jednostki Międzywydziałowe

W skład jednostek międzywydziałowych wchodzą Studium Języków Obcych oraz
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Studencie! W Studium Języków Obcych załatwisz sprawy dotyczące: lektoratu języka
obcego (plany zajęć, przeniesienia, wykładowcy) oraz egzaminu certyfikacyjnego. Znajdziesz
tam również przykładowe egzaminy certyfikacyjne oraz ofertę kursów dodatkowych. Z kolei
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dokonasz wyboru zajęć wychowania fizycznego
(za pośrednictwem WU), zajęć fakultatywnych (nieobowiązkowe sekcje sportowe) oraz
znajdziesz ofertę studenckich wyjazdów na obozy narciarskie czy żeglarskie.
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Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego

ul. Świętokrzyska 21D

i Sportu

25-406 Kielce

ul. Świętokrzyska 21H

41 349-68-22

25-406 Kielce

http://www.ujk.edu.pl/sjo

41 349-68-15
http://www.ujk.edu.pl/swfis

d. Jednostki Ogólnouczelniane
Ze studenckiego punktu widzenia najważniejsze z jednostek ogólnouczelnianych to:
Biblioteka Uniwersytecka, Akademickie Biuro Karier, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
i Rehabilitacji oraz Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej. W uczelnianej bibliotece znajdują się
wypożyczalnia książek oraz czytelnia. Rezerwacji lektur dokonasz za pośrednictwem katalogu
online, a interesujące Cię materiały z czytelni zeskanujesz lub skserujesz za pomocą swojej
legitymacji.
W Akademickim Biurze Karier znajdziesz bazę ofert pracy, staży czy praktyk. Możesz
także wciąć udział w konsultacji z doradcą zawodowym, sesji coachingowej lub warsztatach
przedsiębiorczości. Wystarczy, że pójdziesz do ABK-u i poprosisz o ofertę bezpłatnych
szkoleń.
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji oferuje wszelką pomoc w okresach
trudnych dla studenta. Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej ze stresem i nadmiarem
obowiązków powinieneś udać się do Punktu Interwencji Kryzysowej i poprosić o poradę. Jeśli
borykasz się z niepełnosprawnościami odwiedź Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i zapytaj
o możliwości.
Interesuje Cię rozwój naukowy? Chciałbyś założyć koło naukowe, wyjechać na
konferencję lub zorganizować wydarzenie kulturalne? Zgłoś się do Ośrodka Nauki i Kultury
Studenckiej. Dostaniesz informacje na temat kół naukowych, możliwości dofinansowań do
projektów kulturalnych studentów oraz zapoznasz się z możliwościami, jakie oferuje
Studenckie Klubu Wspak.
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Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Akademickie Biuro Karier

Świętokrzyska 21D

ul. Świętokrzyska 21

25-406 Kielce

25-406 Kielce (pok. 2/04)

tel. 41 349-71-55

tel. 41 349-78-91

www.buk.ujk.edu.pl

http://www.ujk.edu.pl/biuro-karier/

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

i Rehabilitacji

ul. Śląska 15

D.S. Odsyseja

25-328 Kielce

ul. Śląska 11

tel. 41 349-73-54

tel. 48 41 349-78-78

http://www.oniks.pl

http://www.ujk.edu.pl/ucwir

21. Organizacje studenckie
Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
wszyscy studenci tworzą samorząd studentów oraz mają prawo do zrzeszania się w kołach
naukowych, uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
realizowanych w Uczelni.
Samorząd działając poprzez swoje organy kolegialne popiera naukowe, kulturalne,
turystyczne, sportowe i inne inicjatywy studentów. Zajmuje się organizacją wydarzeń, takich
jak: Uniwersytecki Dzień Zdrowia, Juwenalia, Obóz Adaptacyjny, Wigilia Studencka czy Gala
Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego.
Koła naukowe mają za zadanie rozpowszechnianie nauki poprzez wygłaszanie
referatów, publikację artykułów naukowych czy organizację konferencji naukowych.
Natomiast Akademicki Związek Sportowy zrzesza studentów w sekcjach sportowych, takich
jak: koszykówka, biegowa, piłka nożna, piłka ręczna, sporty siłowe, pływacka oraz siatkówka.
Aby dołączyć do organizacji studenckiej skontaktuj się z Samorządem, Ośrodkiem
Nauki i Kultury Studenckiej lub Akademickim Związkiem Sportowym. Poniżej informacje
dotyczące organizacji studenckich:
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Koła naukowe

ul. Śląska 15

Kontakt: Ośrodek Nauki i Kultury

pok. nr 1

Studenckiej:

25-328 Kielce

ul. Śląska 15

Tel. 509-711-475

pok. nr 08

http://www.ujk.edu.pl/Samorzad.html

25-328 Kielce
http://www.oniks.pl/nauka/

Akademicki Związek Sportowy (AZS)
Kontakt: Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21h
25-406 Kielce
tel. 41 349-68-15
https://swfis.ujk.edu.pl/

22. Kielce – podstawowe informacje
Kielce to miasto położone w sercu Gór Świętokrzyskich. Przecina je rzeka Silnica, a na
jego terenie znajduje się szereg rezerwatów przyrody, takich jak: Kadzielnia, Karczówka,
Ślichowice, Wietrznia czy Biesak-Białogon. Jego najwyższym wzniesieniem jest Góra Telegraf
– 408 m n.p.m., natomiast najniższym dolina Silnicy – 260 m n.p.m. To położone w centralnej
Polsce miasto liczy około 180 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia to około 110 km kw. Od
Krakowa dzieli je 117 km, a od Warszawy (stolicy Polski) 170 km.
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Źródło: © autorzy OpenStreetMap, http://www.openstreetmap.org/copyright
a.

Dojazd do Kielc

Do Kielc można dojechać autokarem (PKS) lub pociągiem (PKP). Jeśli posiadasz już
legitymację studencką wybieraj bilet ulgowy. Ceny za przejazd w jedną stronę do Krakowa lub
Warszawy wahają się w granicach 25 zł – 50 zł.
Przejazdy autokarowe

oferowane

są

przez

firmy,

takie

jak:

Polski

Bus

(http://www.polskibus.com/pl/index.htm) czy Muszkieter (http://www.muszkieter.pl/).
Studencie! Bilet możesz go nabyć:
 bezpośrednio u kierowcy, jednak nie masz wówczas zapewnionego miejsca
w autokarze
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 za pośrednictwem internetu, masz zapewnione miejsce w autokarze,
w większości przypadków nie musisz drukować biletu, wystarczy że posiadasz
go na tablecie lub telefonie.
Jeżeli chcesz zaoszczędzić pieniądze – wybieraj podróże koleją (cena około 20-30 zł).
Przejazdy kolejowe oferowane są przez Polskie Koleje Państwowe (PKP). Bilety można
zakupić za pośrednictwem strony internetowej: http://rozklad-pkp.pl/ (gdzie znajdziesz
wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozkładu jazdy), ale także w kasie na dworcu.
Studencie zapamiętaj!
 wybieraj przejazdy bezpośrednie, w czasie których nie musisz przesiadać się do
kolejnego pociągu na innym dworcu
 kieruj się bezpośrednio na peron, z którego wyruszy Twój pociąg (informacje
zawarte są na bilecie)
 wejdź do swojego wagonu, a następnie wybierz swoje miejsce
 śledź przystanki i wysiądź na swojej stacji!

b. Komunikacja miejska
W Kielcach można poruszać się po mieście autobusami. Powszechnie stosowaną opcją
jest zakup biletu:
 jednorazowego (gdy wybierasz tylko jeden przejazd autobusem) – cena około
1,5 zł – 3 zł
 jednogodzinnego (gdy planujesz przesiadkę na inną linię w ciągu jedne
godziny) – cena około 1,6 – 3,2 zł
Bilety można kupić w kioskach ruchu, które znajdują się przy przystankach
autobusowych, oraz w automatach bezpośrednio w autobusie. Automaty przyjmują wyłącznie
drobne kwoty i wydają resztę pieniędzy.
Aby wyszukać interesujące Cię połączenie, wejdź na stronę: http://ztm.kielce.pl/
w zakładkę „rozkłady jazdy” (wyszukiwanie wg numerów autobusów) lub „szukaj połączenia”
(wg ulic).
Studencie pamiętaj!
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 W Kielcach nocne linie autobusów kursują w rzadko. W nocy najbezpieczniej
wybierać przejazdy taksówkami. Koszty wahają się od 10 – 50 zł za przejazd
w obrębie miasta.
 Twoja legitymacja studenta UJK może służyć jako Kielecka Karta Miejska. Aby
legitymacja mogła być używana do celów Karty Miejskiej udaj się z legitymacją
i dowodem osobistym do Punktu Sprzedaży Biletów, wypełnij skrócony
wniosek i doładuj kartę.
c. Dojazd dworzec – akademiki
Z dworca PKP można dojechać do akademików następującymi następującymi liniami
autobusowymi: 10, 14, 43, 46, 47, 106.
 wyjazd z przystanku: Czarnowska,
 przejazd 3 przystanków: al. IX wieków Kielc, al. IX Wieków Kielc Kościół św.
Wojciech, Sandomierska/Źródłowa,
 należy wysiąść na przystanku: Sandomierska i kierować się do ul. Śląskiej.

d. Sklepy w pobliżu
W pobliżu akademików znajdują się sklepy spożywcze, takie jak Lewiatan, Lidl czy
Żabka oraz wielobranżowe, np. Tesco. Przybliżone ceny w Kielcach przedstawiają się
następująco:
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 Chleb jasny: 1,50 – 3,00 zł
 Bułka: 0,6 – 1,50 zł
 Mleko: 3 zł
 Jogurt: 0,8 zł
 Ser żółty: 3 – 6 zł
 Jaja: 8 –10 zł (10 sztuk)
 Banany: 5 – 8 zł (za 1 kg)
 Jabłka: 2 – 5 zł (za 1 kg)
 Schab wieprzowy 16 zł (za 1 kg)
 Herbata 5 – 10 zł
 Kawa 20 – 30 zł
 Woda mineralna 1 zł (sztukę)

e.

Jadłodajnie

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach można zamawiać zestawy
obiadowe w stołówkach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania. Koszt zestawów
obiadowych to około 15-30 zł. Dodatkowo studenci mogą także skorzystać z oferty obiadowej
stołówki Politechniki Świętokrzyskiej oraz z prywatnych jadłodajni, takich jak:
Stołówka Studencka Politechniki

Smakosz

Świętokrzyskiej

ul. Zbożowa 21

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 21

tel. 41 342-50-05

tel. 41 342-45-40
Jaś i Małgosia

Tempo

ul. Żeromskiego 20/24

ul. Górników Staszicowskich 9

tel. 41 362-05-68

tel. 41 345-52-34
ul. Paderewskiego 43/45
tel. 41 366-30-94
ul. Głowackiego 4
tel. 41 347-90-90
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Okrąglak

Ale szama

al. IX Wieków Kielc 3

ul. Warszawska 3

tel. 41 342-16-69

tel. 41 368-03-03

Akademicka
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 21
tel. 41 344-36-50

f.

Święta – dni wolne

Polacy obchodzą święta, które wpisują się w kalendarz liturgiczny oraz święta
narodowe. Warto znać dni wolne od zajęć na studiach. Należą do nich:
1 stycznia

Nowy Rok

6 stycznia

Święto Trzech Króli

marzec/kwiecień

Wielkanoc

marzec/kwiecień

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

Święto Pracy

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

maj/czerwiec

Boże Ciało

15 sierpień

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada

Wszystkich Świętych

11 listopad

Święto Niepodległości

25 grudzień

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudzień

Drugi dzień Bożego Narodzenia

Dodatkowo Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego może zarządzić godziny
rektorskie, które trwają zazwyczaj cały dzień albo od godziny 12.00. Wówczas studenci nie
muszą odrabiać zajęć dydaktycznych. Informacja na temat godzin rektorskich pojawia się
zazwyczaj kilka dni przed planowanym wolnym. Informacje na ten temat przekazują przede
wszystkim dziekanaty, sekretariaty instytutów, samorząd studencki.
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g.

Kultura

W Kielcach znajdują się różne zabytki i ciekawe obiekty, takie jak Pałac Biskupów
Krakowskich,

bazylika

Katedralna,

Pałacyk

Zielińskiego,

Dworek

Laszczyków.

Reprezentacyjną ulicą Kielc jest ulica Henryka Sienkiewicza, która ma długość około 1270 m
i rozciąga się pomiędzy dworcem kolejowym (plac Niepodległości) oraz placem Moniuszki.
W centrum Kielc znajdują się ośrodki kultury, takie jak:
 Kieleckie Centrum Kultury
 Młodzieżowy Dom Kultury
 Centrum Kultury „Zameczek”

teatry:
 Teatr im. Stefana Żeromskiego
 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
 Kielecki Teatr Tańca

muzea:
 Muzeum Narodowe
 Muzeum Zabawek i Zabawy
 Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.
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