
załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

I

Nowelizacja prowadzonych 

kierunków studiów zgodnie z Polską 

Ramą kwalifikacyjną.

5 6

Dostosowanie dokumentacji 

programowej dla kierunków 

realizowanych przez Wydział 

zgodnie z wytycznymi Działu 

Nauczania i Spraw 

Studenckich. 

Dostosowano dokumentację 

programową na kierunkach 

prowadzonych przez Wydział: 

Dietetyka, Edukacja Techniczno-

Informatyczna,  Fizjoterapia, 

Pielęgniarstwo studia 

pierwszego stopnia, 

Pielęgniarstwo studia drugiego 

stopnia, Wychowanie Fizyczne

Wprowadzenie do programu 

nauczania kierunku pielęgniarstwo 

nowoczesnych metod dydaktycznych

44 44

Opracowanie scenariuszy do 

zajęć dydaktycznych i 

wprowadzenie metod 

symulacji w oparciu o 

Monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej.

wykonano w 100%

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Rozrzeszenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej Uczelni

Cel

1. Dostosowanie kierunków 

nauczania do potrzeb rynku 

pracy

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Nowelizacja prowadzonych 

kierunków studiów zgodnie                 

z Polską Ramą kwalifikacji

4 4

Modyfikacja dokumentacji 

kierunków w związku z nowymi 

uwarunkowaniami prawnymi 

(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce). 

  zrealizowano w 100%

Wprowadzenie do programu 

nauczania kierunku Dziks 

nowoczesnych metod dydaktycznych

2 2

Dostosowanie zajęć do 

prowadzenia poszczególnych 

kursów w nowoczesnych 

laboratoriach - studio tv, 

studio DJ

zrealizowano w 100%

2. Dostosowanie kierunków 

kształcenia do możliwości 

rekrutacji studentów z 

zagranicy

Przygotowanie programów 

kształcenia dla studentów z zagranicy
20 0

Opracowanie programów 

kształcenia (specjalności) - po 

jednej na każdy wydział
Nie zrealizowano

Rozpoczęcie prac nad 

uruchomieniem  studiów 

magisterskich na kierunku 

psychologia

1 0

ze względu na 

zapotrzebowanie rynku 

lokalnego rozpoczęto prace 

nad uruchomieniem studiów 

pierwszego stopnia na 

kierunku Turystyka biznesowa

nie zrealizowano

3. Uruchomienie jednolitych 

studiów magisterskich/ 

studiów II stopnia

1. Dostosowanie kierunków 

nauczania do potrzeb rynku 

pracy
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Wznowienie prac nad 

uruchomieniem studiów drugiego 

stopnia 

1 1

przygotowanie pełnej 

dokumentacji oraz wniosku do 

MNiSW o uruchomienie 

studiów drugiego stopnia na 

kierunku Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna

zrealizowano w 100%

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk technicznych

1 0,5

Opracowanie dokumentacji 

wniosku MNiSW o 

uruchomienie studiów I 

stopnia na kierunkubudowa i 

eksploatacja maszyn.

w przygotowaniu. Prace 

wykonano na poziomie 70%

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk medycznych, nauk o zdrowiu i 

kulturze fizycznej.

1 0,5

Opracowanie dokumentacji 

wniosku MNiSW o 

uruchomienie studiów I 

stopnia na kierunku sport i 

wellness

Program studiów i sylabusy w 

oczekiwaniu na zatwierdzenie 

przez Dział Nauczania. Prace 

wykonano na poziomie 85%

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk medycznych

1 1

Opracowanie dokumentacji 

wniosku MNiSW o 

uruchomienie studiów I 

stopnia na kierunku ratownik 

medyczny.

Dokumentacja została 

opracowana. Termin wysłania 

wniosku luty 2020

4. Utworzenie nowych 

kierunków studiów 

dostosowanych do potrzeb 

regionalnego rynku pracy

3. Uruchomienie jednolitych 

studiów magisterskich/ 

studiów II stopnia
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów II stopnia w obszarze 

nauk społecznych

1 1

ze względu na 

zapotrzebowanie rynku 

lokalnego rozpoczęto prace 

nad uruchomieniem studiów 

pierwszego stopnia na 

kierunku Turystyka biznesowa. 

Przygotowano pełną 

dokumentację oraz wniosek do 

MNiSW o uruchomienie 

studiów.

zrealizowano w 100%, 

Uruchomienie interdyscyplinarnych 

studiów podyplomowych w obszarze 

nauk medycznych i nauk społecznych 

"Komunikacja z pacjentem i jego 

rodziną"

1 0

Podpisanie umów z 

osobą/zespołem realizującym 

projekt.

Przeprowadzenie rozpoznania 

środowiska gospodarczego.

Pozyskanie kadry dydaktycznej 

dla potrzeb studiów 

podyplomowych.

Opracowanie matrycy efektów 

uczenia się.

Opracowanie planu i programu 

studiów podyplomowych.

Zakończenie prac planowane 

na czerwiec 2019 r.

Po przeprowadzeniu 

rozpoznania środowiska 

gospodarczego prace 

zaniechano z powodu braku 

zapotrzebowania.

4. Utworzenie nowych 

kierunków studiów 

dostosowanych do potrzeb 

regionalnego rynku pracy

5. Poszerzenie oferty studiów 

podyplomowych
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Uruchomienie w semestrze letnim 

2018/2019 nowych studiów 

podyplomowych:

- Język niemiecki w kontaktach 

biznesowych i turystycznych                                                          

1 1 Rekrutacja 2019/2020 zrealizowano w 100%

6. Wzbogacenie oferty 

Uczelni w zakresie innych 

form  kształcenia np. kursów

Kontynuacja  kursów na WPT:

a) Masaż kosmetyczny twarzy Anti – 

Aenging

b) Kinezytaping

c) Kurs piłkami edukacyjnymi 

EDU_BALL

d) Kurs instruktorski odnowy 

biologicznej

e) kursy instruktorskie rekreacji 

ruchowej kierunek WF (2) 

f) trening mentalny w sporcie

7 1 Cały rok akademicki

Zaopiniowano program 

kursu "Trening mentalny w 

sporcie". Przeprowadzono 

kurs dla studentów kierunku 

Dietetyka pt.: Warsztaty 

dietetyczne" w ramach 

projektu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

„Opracowanie i wdrożenie 

zintegrowanego programu 

dla KPSW”, w okresie od 

01.02.2018 do 31.01.20122.

6a. Utworzenie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego

Utworzenie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego
1 0

Przygotowanie wstępnej 

koncepcji funkcjonowania CKU
Nie zrealizowano

Zakup książek (wirtualnych) w bazie 

IBUK LIBRA
1310 1870

Wzbogacenie księgozbioru dla 

kierunków i specjalności 

nowoutworzonych

Okres dostępu 2.05.2018-

1.05.2019. Umowa była 

korzystniejsza niż planowano

7. Dostosowanie księgozbioru 

Biblioteki i Centrum 

Informacji Naukowej do 

potrzeb nowej oferty 

edukacyjnej Uczelni

5. Poszerzenie oferty studiów 

podyplomowych
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Prenumerata czasopism 54 48 tytułów
Dla wszystkich kierunków studiów, 

zgodnie z potrzebami wydziałów

Po zaprenumerowniu 6 redakcji 

przestało wydawać czasopisma

Centrum Integracji Społecznej 1 0
Pozyskanie środków 

inwestycyjnych z Obligacji MNiSW  

na realizację inwestycji 

Projekt nie jest realizowany z 

powodu braku źródeł 

finansowania.

Utworzenie uczelnianego żłobka w 

budynku przy ul.Zamojskiego.
1 0

Wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych i ich rozpoczęcie.

Projekt w trakcie 

realizacji.Sporządzono 

koncepcję przebudowy 

budynku, wyłoniono 

wykonawcę dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej 

przebudowy.

Zakupy niezbędnego sprzętu i 

oprogramowania do realizacji zajęć 

dydaktycznych

zgodnie z możliwościami 

budżetu Uczelni

Zgodnie z Programem 

Rozwojowym KPSW
Cały rok akademicki

doposażono pracownie 

specjalistyczne oraz 

Monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej. Plan 

wykonano w 100%

9. Modernizacja obiektów 

dydaktycznych 

uwzględniająca potrzeby 

edukacyjne wydziałów

Termomodernizacja budynku nr 3 1 0
Pozyskanie środków 

pozabudżetowych (unijnych) na 

realizację inwestycji 

Nie pozyskano środków.

7. Dostosowanie księgozbioru 

Biblioteki i Centrum 

Informacji Naukowej do 

potrzeb nowej oferty 

edukacyjnej Uczelni

8. Przygotowanie 

nowoczesnej bazy 

dydaktycznej uwzględniającej 

zmiany w ofercie edukacyjnej
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

10. Stworzenie warunków 

umożliwiających kształcenie 

osób niepełnosprawnych

Modernizacja budynku 11 1 0

Przygotowanie koncepcji 

modernizacji budynku, wykonanie 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej.

Zadanie jest przygotowywane 

do realizacji.

11. Wprowadzenie 

kształcenia e-learning i online
Wdrożenie platformy e-learningowej 4 0

Zakupiono oprogramowanie, 

platformy nie wdrożono.
Nierealizowano

12. Realizacja programów 

rozwojowych KPSW

Programy rozwojowe dla czterech 

Projektów Unijnych
4 4

Wszystkie programy rozwojowe są 

realizowane na bierząco
zrealizowano 100 %

Wydanie publikacji 5 3
Na potrzeby studentów i 

pracowników KPSW

Nie wyadno książki dra M. 

Kołdziejskiego pt. "Okazja 

czyni piosenkę. Autor 

zrezygnował. Natomiast 

Zeszyty WH nr XVI sa 

obecnie w recenzji.

Kontynuacja badań naukowych na 

kierunku fizjoterapia
1 8

publikacja artykułów 

naukowych

Opublikowano w znaczących 

czasopismach naukowych 8 

artykułów naukowych 

studentów kierunku 

fizjoterapia - członków SKN 

Fizjologii wysiłku. 

1. Utworzenie systemu 

wspierania rozwoju 

naukowego i dydaktycznego 

własnej kadry

II. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Kontynuacja badań naukowych na 

kierunku pielęgniarstwo - studia I i II 

stopnia

1 1
Organizacja konferencji 

naukowych

Studenckie Koło Naukowe 

ANTIDOTUM przeprowadziło  

Konferencję Studenckich Kół 

Naukowych pt.: „Jak nawyki 

skracają życie”

Kontynuacja badań naukowych na 

kierunku dietetyka
1 3

Przeprowadzenie warsztatów 

edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży szkół średnich.

Zrealizowano zgodnie z 

założeniami 2 warsztaty 

edukacyjne oraz event w 

Nowym Rynku. Plan 

zrealizowano w 100%

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

kadry akademickiej

Zespoły kierownicze, kadra 

akademicka prowadzonych 

kierunków studiów.

Zgodnie z Programem 

Rozwojowym KPSW.

Zespoły kierownicze, kadra 

akademicka prowadzonych 

kierunków studiów.

Zrealizowano zgodnie z 

planem w 100%

1. Utworzenie systemu 

wspierania rozwoju 

naukowego i dydaktycznego 

własnej kadry
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 

wynikające z planów studiów

Kadra akademicka 

legitymująca się praktycznym 

dorobkiem zawodowym.

18

Ogłoszenie konkursów do 

zatrudnienia kadry akademickiej w 

poszczególnych Katedrach: Nauk 

Informatyczno-Technicznych, 

Nauk Medycznych, Nauk o 

Kulturze Fizycznej i Zdrowiu, 

zrealizowano w 100%

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 

wynikające z planów studiów

Kadra akademicka 

legitymująca się praktycznym 

dorobkiem zawodowym.

6

ogłoszenie konkursów do 

zatrudnienia kadry 

akademickiej w 

poszczególnych Katedrach

zrealizowano w 100%

3. Udoskonalenie systemu 

oceny kadry dydaktycznej

Rozbudowa instniejącego programu 

do ankietowania wykładowców
1 1

dostosowano moduł 

ankitowania do potrzeb KPSW
zrealizowano 100%, 

Zawarcie porozumień z 

pracodawcami (firmy), organizacjami 

i instytucjami pożytku publicznego

4 4
Podpisanie porozumień o 

wzajemnej wspólpracy

Podpisano porozumienia z 

Zespołem Szkół  Licealnych i 

Zawodowych nr 2 "Handlówka", 

PMP Poland, WEPA, IZERMED. 

Plan zrealizowano w 100%

2. Pozyskiwanie pracowników 

naukowo-dydaktycznych, dla 

których Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami

III. Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze
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Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Umocnienie współpracy ze szkołami 

ponadpodstawowymi
2 2

Objęcie patronażem klas w: 

Zespole Szkół Turystyczno - 

Ekonomicznych w Jeleniej 

Górze, Liceum 

Ogólnokształcącego w 

Kamiennej Górze. Organizacja 

(przy współpracy z klubami 

piłki nożnej) turnieju piłki 

nożnej dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych 

połączonego z badaniem 

wydolności.

Zrealizowano w 100%

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Seminaria, konferencje, konkursy 3 5

Realizacja gry miejskiej, 

podpisanie porozumienia i 

udział w Biegu Piastów, 

konferencja naukowa z zakresu 

aktywności fizycznej, realizacja 

zajęć wynikająca z projektów: 

Zima w KPSW, Akademia 

Młodego Studenta; organizacja 

(przy współpracy z klubami 

piłki nożnej) warsztatów 

szkoleniowych dla trenerów 

piłki nożnej.

Organizacja trzeciego 

halowego turnieju piłki 

nożnej juniorów młodszych i 

starszych o mistrzostwo 

okręgu jeleniogórskiego w 

KPSW; Prowadzenie 

seminarium NORDIC 

WALKING w ramach 

zawodów w Męcince 

„Rzepakowa Dycha 2019”; 

Organizacja eventu „Festiwal 

Narciarstwa Biegowego, 42 

Bieg Piastów”; Turniej 

Wiedzy Dietetycznej 

„NUTRIADA 2019”; 

Konferencja naukowa i 

warsztaty szkoleniowe pt.: 

Nauka gry w piłkę nożną dla 

dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym". Nie 

zrealizowano gry miejskiej z 

powodu strajku nauczycieli 

oświaty.

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Zawarcie porozumień z 

pracodawcami (firmy), organizacjami 

i instytucjami pożytku publicznego

14 20
Podpisanie porozumień o 

wzajemnej wspólpracy

Podpisano porozumienia na 

potrzeby uruchomienia 

studiów I stopnia - Turystyka 

biznesowa, oraz na potrzeby 

realizacji praktyk przez 

studentów filologii z 

językiem biznesu oraz 

kryminologii                  

zrealizowano w 100%

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Umocnienie współpracy ze szkołami 

średnimi
8 8

Organizacja konkursu 

kulturoznawczego dla uczniów 

szkół średnich. Zorganizowano 

wydarzenie z okazji siódmej 

rocznicy działalności 

Akademickiej Rozgłośni Jeleniej 

Góry z udziałem uczniów szkół 

średnich. 

Seminarium dla studentów 

oraz uczniów średnich przy 

udziale służb mundurowych 

KMP „Bezpieczeństwo to nasza 

wspólna sprawa”

Trzy wykłady w ramach 

Wszechnicy Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej. 

„Filozoficzne rozważania o 

edukacji i sztuce” -  wyjazdowe 

zajęcia poświęcone 

alternatywnej edukacji w 

Autorskim Liceum 

Artystycznym ALA we 

Wrocławiu.                     

Interaktywne warsztaty DJ-skie 

w II Liceum Ogólnokształcącym 

im. C. K. Norwida w Jeleniej 

Górze.

konkurs - nie zrealizowano w 

2019 roku ze względu na 

ogólnopolski strajk 

nauczycieli                                                                                                                                  

zrealizowano  pozostałe                                             

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Seminaria, konferencje, konkursy

4 seminaria,                          3 

wykłady,                              1 

konkurs

5 seminariów, 1 wyjazd 

studyjny, 3 wykłady, 1 

konkurs

Katedra Filologii:

- 1 seminarium dla studentów 

filologii oraz uczniów szkół 

średnich "Język i 

przedsiębiorczość"

- Wyjazd studyjny studentów 

filologii do Londynu                           

Katedra Nauk Społecznych:

- Seminarium „Myśl i obraz”.

- Seminarium Zakładu 

Pedagogiki „Twórczość 

codzienna w teorii i praktyce 

edukacyjnej”

- Seminarium dla studentów 

oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przy 

udziale służb mundurowych 

KMP „Bezpieczeństwo to nasza 

wspólna sprawa”

- Trzy wykłady w ramach 

Wszechnicy Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej. 

- Konkurs naukowy dla 

studentów dziennikarstwa i 

komunikacji społecznej 

dotyczący przygotowania 

projektu promocyjnego.               

„Dyplomacja - 

międzynarodowy wymiar 

komunikacji społecznej”, 

seminarium i warsztaty, w 

zrealizowano w 100%

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

liczba mobilności pracowników 45 mobilności 78

Organizacja mobilności 

pracowników w ramach Programu 

Erasmus+:  rekrutacja 

pracowników, wyjazdy i przyjazdy 

pracowników, m. in. podczas 

konferencji Erasmus + i tygodnia 

Szkoleniowo-Dydaktycznego dla 

pracowników 16 - 20.04.2018  

Zorganizowano przyjazdy 35 

pracowników z zagranicy 

oraz 43 wyjazdów dla 32 

pracowników KPSW,  dla 

przyjeżdżających 

zorganizowano m.in. 

Konferencję Erasmus+ i 2 

Tygodnie Szkoleniowo 

Dydaktyczne

liczba mobilności studentów 40 mobilności 39

Organizacja mobilności studentów 

w ramach Programu Erasmus+: 

rekrutacja studentów, wyjazdy na 

studia i praktyki, przyjazdy 

studentów

zrealizowano 24 przyjazdów 

studentów i 15 wyjazdów 

studentów, łącznie 39

podpisanie nowych umów w ramach 

Programu Erasmus +
3 nowe umowy 4

Podpisanie umów o współpracy z  

3 nowymi uczelniami w ramach 

Programu Erasmus + 

Podpisano nowe umowy z 

czterema instytucjami: 

•	Uniwersytetem Goce 

Delcev, Macedonia,

•	Romanian-American 

Program transgraniczny INTERREG 

POLSKA-CZECHY
1 wniosek 1

złożenie propozycji projektowej do 

15.04.2019 i wniosku ze Średnią i 

Wyższą Szkołą Medyczną z 

Trutnova do 30.09.2019

Wniosek został złożony 

zgodnie z planem.

2. Rozszerzenie i 

wzmocnienie kontaków 

KPSW z krajowymi i 

zagranicznymi uczelniami i 

ośrodkami naukowymi
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Prowadzenie działań edukacyjno - 

promocyjnych w środowisku
7 9

Warsztaty z zakresu pielęgnacji 

niemowlęcia:

Kąpiel, karmienie, pielęgnacja 

skóry. Warsztaty organizowane 

przez studentki kierunku 

pielęgniarskiego dla 

zainteresowanych studentów z 

kierunków prowadzonych w 

Uczelni.

Kierunek ETI: realizacja 

wykładów otwartych i 

warsztatów 

matematycznych dla 

młodzieży szkół srednich. 

Realizacja "Indywidualnych 

drzwi otwartych". 

Prowadzenie 

interaktywnego 

laboratorium (chemiczne, 

fizyczne) Kierunek WF: 

organizacja imprez 

rekreacyjnych i sportowych , 

Rzepakowa Dycha, 

Olimpiada Malucha, biegi 

przełajowe, turniej piłki 

wodnej, Mistrzostwa Uczelni 

w pływaniu). Kierunek 

fizjoterapia: strefa mazażu 

na Rzepakowej Dysze w 

Męcince,  Kierunek 

fizjoterapia i wychowanie 

fizyczne: współorganizacja 

Biegu Piastów.  Kierunek 

dietetyka: turniej Master 

Chief dla przedszkolaków. 

Zgodnie z planem promocji 

Wydziału

3. Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Uczelni
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Prowadzenie działań edukacyjno - 

promocyjnych w środowisku
3 8

Cykliczne, organizowane we 

współpracy z lokalnymi 

szkołami podstawowymi

Jasełka; wykłady, seminaria i 

konkursy dla uczniów szkół 

średnich, wspólpraca 

studentów i uczniów szkół 

średnich przy przygotywaniu i 

prowadzeniu audycji w 

Akademickiej Rozgłośni Radio 

Nagłos, działalność 

Uniwersytetu Dziecięcego

zrealizowano 100%, zgodnie 

z planem Wydziału

Cykliczne, organizowane w 

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym 

Kotliny Jeleniogórskiej Mikołajki, 

zbiórka karmy oraz niezbędnego 

wyposażenia dla schroniska dla 

zwierząt, udział studentów dietetyki 

w warsztatach zdrowego żywienia, 

halowe mistrzostwa piłki nożnej i 

siatkowej, zawody pływackie

3 5

Cykliczne, organizowane w 

Wojewódzkim Centrum 

Szpitalnym Kotliny 

Jeleniogórskiej Mikołajki, 

zbiórka karmy oraz 

niezbędnego wyposażenia dla 

schroniska dla zwierząt, udział 

studentów dietetyki w 

warsztatach zdrowego 

żywienia, halowe mistrzostwa 

piłki nożnej i siatkowej, 

zawody pływackie

Zrealizowano w 100%

3. Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Uczelni

4. Aktywizacja ruchu 

studenckiego na Uczelni
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Akrywizacja kabaretu studenckiego; 

Współnie z Samorządem studeckim- 

organizacja Święta Uczelni; Wsparcie 

Imprez np.. Juwenalia) przez 

Akademicką Rozgłośnię Radio NaGłos

3 3

Organizacja i wsparcie imprez 

studenckich i uczelnianych 

przez studentów 

dziennikarstwa oraz 

Akademicką Rozgłośnię Radio 

Nagłos - Juwenalia, święto 

Uczelni, inauguracja roku 

akademickiego

zrealizowano w 100%

5. Rozszerzenie działalności 

KUTW i Uniwerystetu 

Dziecięcego

Przeprowadzenie działań 

edukacyjnych i wspierających wśród 

nowo przyjętych studentów 

Uniwersytetu Dziecięcego oraz dzieci 

z lokalnych szkół podstawowych

3 3

1.Przeprowadzenie 

„wspólnego kolędowania” we 

współpracy ze Szkołą nr 8 w 

Jeleniej Górze

2. Zorganizowanie warsztatów 

dla podopiecznych przedszkoli 

i wybranych klas I-III  w Jeleniej 

Górze (ok. 120 dzieci

3. Przeprowadzenie 

warsztatów rozwijania 

zainteresowań przyrodniczych

zrealizowano w 100%

6. Poszerzenie współpracy ze 

środowiskami osób 

niepełnosprawnych

Program DOMINO 1 1

Współdziałanie z miastem 

Jelenia Góra przy realizacji 

programu DOMINO

Zrelizowano

7. Realizacja programów 

wzmacniających współpracę 

z otoczeniem gospodarczym

Program klastrów gospodarczych w 

regionie
1 0

Nie podjęto współpracy w 

ramach klastrów 

gospodarczych

Niezrealizowano

4. Aktywizacja ruchu 

studenckiego na Uczelni
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załacznik do URU 3/2020 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

8. Wdrożenie w Uczelni 

Ustawy 2.0

Wprowadzenie nowych aktów 

prawnych dostosowanych do nowej 

Ustawy 

4 3

Wprowdzono statut, regulamin 

organizacyjny i regulamin 

pracy

zrealizowano 75%

Uczelnia

WNTiM

WNHiS

Współpraca z zagranicą

Biblioteka

Dział techniczny
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