
załącznik do Uchwały Senatu nr 4/2022 z dnia 28.03.2022

Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Przygotowanie oferty studiów 

podyplomowych: 

oligofrenopedagogika, kreowanie 

marki lidera w administracji 

publicznej, kryminalistyka i metody 

zwalczania przestępczości, język 

niemiecki w kontaktach biznesowych 

i turystycznych, budowanie i 

promocja marki, promocja 

regionalnego produktu turystycznego, 

zarządzanie w turystyce

7 7

Przygotowanie dokumentacji dla 

studiów podyplomowych, 

opracowanie programów kształcenia, 

sylabusów

Zadanie zrealizowano w 100%

Przygotowanie oferty studiów 

podyplomowych: dietetyka 

prenatalna i pediatryczna, fizjoterapia 

i opieka w geriatrii, bezpieczeństwo i 

ochrona danych

3 3

Przygotowanie dokumentacji dla 

studiów podyplomowych, 

opracowanie programów kształcenia, 

sylabusów

Zadanie zrealizowano w 100%

Przygotowanie oferty studiów I  

stopnia Turystyka w biznesie. 
1 0

Przygotowanie wniosku i wysłanie 

dokumentacji do MEiN 

Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z 

powodu braków kadrowych i przeszkód ze 

strony partnera wspierającego 

przygotowanie wniosku

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich

2.

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze                                                                                                                                                                                                                                                                                               

za rok 2021

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu
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Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

Przygotowanie oferty studiów I i II 

stopnia. Studia I stopnia Ratownictwo 

medyczne. Studia II stopnia 

Wychowanie fizyczne

2 0
Przgotowanie wniosków i wysłanie 

dokumentacji do MEiN 

Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane. 

Opóźnienie realizacji wniosku o 

ratownictwo medyczne wynika z opóżnien 

w podpisaniu porozumień ze strony 

interesariuszy zewnetrznych. Wniosek 

kierunku wychowanie fizyczne nie został 

opracowany z powodu zaniedbań zespołu i 

braków kadrowych.

Wdrożenie działań umożliwiających 

podjęcie studiów przez osoby 

niepełnosprawne poprzez 

dostosowanie infrastruktury

3, 3, 3, 23, 3 3,3,3,23,3

Doposażenie sal dydaktcznych  w 

dedykowane osobom 

niepełnosprawnym stanowiska video-

konferencyjne i specjalistyczne 

oprogramowanie oraz sprzęt 

komputerowy. Zakup licencji do 

multimedialnej biblioteki cyfrowej 

oferującej audiobooki i ksiażki w 

formacie dostępnym dla osób 

niepełnosprawnych. Konwersacja na 

audiobooki podręczników KPSW. 

Zakup pętli indukcyjnych.

Zadanie zrealizowano w 100%

Analiza programów studiów na 

wszystkich prowadzonych kierunkach 

studiów.

Przegląd sylabusów pod kątem 

zgodności z literaturą w odniesieniu do 

zasobów bibliotecznych. Zgłoszenie 

zapotrzebowania zakupu niezbędnej 

literatury.

Zadanie zrealizowano w 100 %

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich

Prowadzenie systematycznego i 

kompleksowego monitorowania programów 

studiów w celu ich doskonalenia

2.

3. 
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Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

Akredytacja na kierunku 

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna

1 1
Przygotowanie raportu, wizytacja PKA 

i jej wyniki
Zadanie zrealizowano w 100%

Analiza programów studiów na 

wszystkich prowadzonych kierunkach 

studiów.

Przegląd sylabusów pod kątem 

zgodności z literaturą w odniesieniu do 

zasobów bibliotecznych. Zgłoszenie 

zapotrzebowania zakupu niezbędnej 

literatury.

Zrealizowano w 100%

Akredytacja na kierunku wychowanie 

fizyczne
1 1

Przygotowanie raportu, wizytacja PKA 

i jej wyniki
Zadanie zrealizowano w 100%

Wzmocnienie organizacji praktyk zawodowych

Liczba zawartych umów i porozumień 

o organizację praktyk zawodowych z 

podmiotami zewnętrznymi

3 4
Podpisanie umów i porozumień o 

organizację praktyk zwodowych

Zadanie zrealizowano w 100 %  Podpisano 

porozumienia z :                             

1/Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze                                                                  

2/ Zespołem Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych im. mjr H.Sucharskiego  w 

Bolesławcu                                             

3/Szkołą Podstawową nr 8 w Jeleniej Górze                                                            

4/ Pałacem Wojanów Sp. z o.o. z siedzibą w 

Wojanowie

Centrum Integracji Społecznej 1 1
Wyłonienie wykonawcy i nadzoru 

budowalnego, rozpoczęcie 

przebudowy Zadanie zrealizowano w 100%

Prowadzenie systematycznego i 

kompleksowego monitorowania programów 

studiów w celu ich doskonalenia

Rozwój infrastruktury dydaktycznej3. 
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Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

Utworzenie uczelnianego żłobka przy 

ul. Zamojskiego
1 0,5

Zakończenie prac budowlanych i 

uruchomienie żłobka

Zadanie zrealizowano w 100% w związku z 

zakończeniem prac budowalnych. W 

związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

COVID-19 i brakiem chętnych uruchomienie 

żłobka przeniesiono na 2022 r. Realizcja 

Dnia Otwartego Żłobka

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

na modernizację infrastruktury
1 1

Złożenie  do MNiE wniosku o 

termomodernizację budynku nr 3 Zadanie zrealizowano w 100%

Doposażenie infrastruktury 

dydaktycznej w sprzęt niezbędny do 

prowadzenia zajęć zgodnie z 

wymogami programu uczenia się 

2 1
Przebudowa pomieszczeń w Domu 

Studenta na pracownię dietetyczną. 

Uruchomienie strzelnicy

Zadanie zrealizowano w 50%. Zakończenie  

przebudowy pomieszczeń w Domu 

Studenta na pracownię dietetyczną nastapi 

w lutym 2022 r.

Określenie kierunków inwestycyjnych 

Uczelni
1 1

Uchwała Rady Uczelni w sprawie 

kierunków inwestycyjnych KPSW na 

latach 2021-2025 Zadanie zrealizowano w 100%

Dostosowanie infrastruktury Uczelni 

do potrzeb osób niepełnosprawnych
2, 1,1,2 2,1,1,2

Przygotowanie na Wydziałach pokoi 

wyciszeń.Tyflografia Budynków 

Uczelni. Zakup pojazdu elektrycznego. 

Zakup i instalacja kiosków 

internetowcyh dostosowanych do 

osób niepełnosprawnych Zadanie zrealizowano w 100%

Liczba zakupionych książek w bazie 

IBUK Libra
2225 2225

Wzbogacenie księgozbioru. Dostęp od 

02.05.2021-01.05.2022.
Zadanie zrealizowano w 100%

Liczba prenumerowanych czasopism
39 polskich                                                           

5 zagranicznych

39 polskich                                                           

5 zagranicznych
Prenumerata czasopism dla wszystkich 

kierunków, zgodnie z potrzebami Zadanie zrealizowano w 100%

Regularne aktualizowanie zasobów uczelnianej 

biblioteki oraz utworzenie jednostki badawczej 

umożliwiającej prowadzenie badań naukowych 

oraz publikowanie ich wyników

Rozwój infrastruktury dydaktycznej3. 
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Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

Centrum Badań Interdyscyplinarnych 

i Wydawnictw
1 1 Utworzenie Centrum, powołanie osób 

funkcyjnych Zadanie zrealizowano w 100%.

Aktywizacja:  Samorządu 

Studenckiego, AZS, Radia na Głos, kół 

naukowych i zainteresowań

3 + koło strzeleckie 5

Rozbudowa AZS o sekcje sportowe (3), 

rozszerzenie działalności akademickiej 

rozgłości Radia Na Głos. Powołanie 

koła strzeleckiego - strzelectwo 

sportowe

Zadanie zrealizowano w 100%. Powołano 5 

sekcji sportowych: piłki siatkowej, 

koszykówki, fitness, bokserska i pływacka. Z 

powodu opóźnień związanych z zakupem 

broni nie było możliwości uruchomienia 

koła strzeleckiego.

Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości
1 1 Przygotowanie i powołanie AIP. Zadanie zrealizowano w 100%

Mobilność studentów 9 9 Liczba studentow, którzy wyjechali na 

wymianę zagraniczną Zadanie zrealizowano w 100%

Organizacja systemu pomocy dla 

studentów

wg. złożonych 

wniosków

zgodnie ze złożonymi 

przez cały rok 

wnioskami

Liczba udzielonych stypendiów i 

zapomóg. Liczba studentów 

korzystających z Domu Studenta. Zadanie zrealizowano w 100%

Dostępność nauczycieli akademickich
zgodnie z 

harmonogramem

zgodnie  ze 

zogłoszonymi na 

poszczególne 

semestry 

harmonogramami

Stworzenie na Wydziałach 

harmonogramów konsultacji. Zadanie zrealizowano w 100%

Ankietyzacja kadry dydaktycznej 267 267 Liczba przeprowadzonych ankiet 

wśród studentów Zadanie zrealizowano w 100%

Analiza potrzeb kadrowych w zakresie 

prowadzonych zajęć dydaktycznych

zgodnie z potrzebami 

funkcjonujących 

kierunków i nowych 

modułów 

specjalnościowych

8

Liczba przeprowadzonych konkursów 

na nauczycieli akademickich 

legitymujących się praktycznym 

dorobkiem zawodowym/ Liczba nowo 

zatrudnionych praktyków

Zadanie zrealizowano w 100%.                        

WNHiS: przeprowadzono jeden konkurs na 

młodzego adiunkta                                                                                           

WNMiT: 7 konkusrów na praktyków

Regularne aktualizowanie zasobów uczelnianej 

biblioteki oraz utworzenie jednostki badawczej 

umożliwiającej prowadzenie badań naukowych 

oraz publikowanie ich wyników

Stworzenie systemu umożliwiającego 

aktywizację studentów w obszarach: 

naukowym, społecznym, kulturalnym czy 

sportowym i naradzanie ich za osiągnięcia

Stworzenie przyjaznych warunków 

studiowania

Zapewnienie wysokiej jakości kadry 

dydaktycznej

4.

3. 
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Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

Realizacja projektów naukowo-

badawczych
1 1

Powołanie Centrum Badań 

Interdyscyplinarnych i Wydawnictw - 

Międzynarodowa Konferencja Modern 

Culture and Communication – Thought 

and Image Zadanie zrealizowano w 100%

Wydawnictwa uczelniane 2 2

Wydanie Zeszytów Wydziału 

Humanistyczego i Wydziału Nauk 

Medycznych i Technicznych Zadanie zrealizowano w 100%

Mobilność pracowników 7 7
Liczba pracowników, którzy wyjechali 

na wymianę do innych Uczelni
Zadanie zrealizowano w 100%

Prowadzenie polityki kadrowej nastawionej na 

stabilizację kadry dydaktycznej i jej 

zaangażowanie w działania wzmacniające 

jakość kształcenia oraz rozwój Uczelni

Wprowadzenie działań mających na 

celu podnoszenie kwalifikacji
2 2

Opracowanie Regulaminu zasad 

pdnoszenia i dofinansowywania 

kwalifikacji pracowników KPSW. 

Opracowanie Rocznego Planu 

Podnoszenia Kwalifikacji Pracowników 

KPSW Zadanie zrealizowano w 100%

Wprowadzenie działań mających na 

celu podnoszenie kwalifikacji
2 2

Opracowanie Regulaminu zasad 

pdnoszenia i dofinansowywania 

kwalifikacji pracowników KPSW. 

Opracowanie Rocznego Planu 

Podnoszenia Kwalifikacji Pracowników 

KPSW Zadanie zrealizowano w 100%

Mobilność pracowników 9 9 Liczba pracowników, którzy wyjechali 

na wymianę do innych ośrodków Zadanie zrealizowano w 100%

Wspieranie rozwoju kadry niebędącej 

nauczycielami akademickimi w podnoszeniu 

kompetencji i kwalifikacji

Wspieranie rozwoju kadry dydaktycznej w 

obszarze naukowym i podnoszeniu 

kompetencji o charakterze praktycznym

4.

Strona 6



Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

Organizacja konsultacji programowe z 

interesariuszami do nowo 

tworzonych kierunków - Biznes 

turystyczny, Ratownictwo medyczne

2 1

Liczba zrealizowanych seminarów we 

współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi/pracodawcami

Zadanie zrealizowano w 50%. Spotkanie 

odnośnie Ratownictwa medycznego nie 

odbyło się z powodu ograniczeń 

związanych z pandemią.

Organizacja konferencji z aktywnym 

udziałem pracodawców
1 1

Liczba zrealizowanych konferencji - 

spotkanie z Marszałkiem 

Wojewówdztwa Dolnośląskiego w 

sprawie kierunków medycznych

Zadanie zrealizowano w 100%

Podejmowanie działań promocyjnych 

na temat oferty Uczelni w lokalnym 

środowisku: współpraca z TEB, 

warsztaty dla dyrektorów szkół 

ponadpodstawowych, kampania 

filmowo-promocyjna Karkonoska TV

1,1,24 1,1,24
Liczba zrealizowanych projektów we 

współpracy ze środowiskiem

Zadanie zrealizowano w 100% - współpraca 

z TEB, warsztaty dla dyrektorów szkół 

ponadpodstawowych, kampania filmowo-

promocyjna Karkonoska TV

Realizacja projektów biznesowych 1 1 Powołanie Eksperckiej Rady Biznesu Zadanie zrealizowano w 100%

Współorganizacja przedsięwzięć 

organizowanych na terenie miasta 

oraz regionu

2 2

Udział Uczelni w  Forum 

Ekonomicznym w Karpaczu i Forum 

Młodych Liderów.

Zadanie zrealizowano w 100%

Upowszechnianie nauki akademickości Jeleniej 

Góry poprzez organizację szkoleń, webinariów 

i wykładów otwartych

Otwarcie Uczelni na potrzeby edukacyjne, 

naukowe i kulturalne miasta oraz regionu

5.
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Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy  

sprawozdanie

Osiągnięta wartość  

na koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Lp.

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia na 

studiach podyplomowych i kursach

Najważniejsze podjęte zadania służące 

realizacji celu
Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu

6.
Akcentowanie atutów, które wyróżniają 

Uczelnię na tle konkurencji

Prowadzenie zorganizowanej akcji 

wizerunkowej i promocyjnej: 

współpraca przy organizacji FML, 

studencka akcja sadzenia drzew, 

stworzenie filmu promocyjnego 

KPSW, kampania rekrutacyjna Google 

Ads + Facebook Ads, kampania 

rekrutacyjna radiowo-internetowa, 

kampania filmowo-promocyjna 

Karkonoska TV, wyjazdy promocyjne 

(Sokoliki, Bolesławiec, Karpacz, 

Wałbrzych, Zamek Grodziec, Kino 

plenerowe, Teatry uliczne, 

Zakończenie wakacji akrobatyka, Golf 

Jelenia Góra), wyjazd promocyjny do 

szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym 

Śląsku, wyjazd integracyjny do KPSW 

3 klasy LO z Andrychowa,

1, 1, 1, 1, 6, 24, 9, 1, 1 1,1,1,1,6,24,9,1,1
Liczba podjętych działań promocyjnych 

w regionie
zadanie zrealizowano w 100%
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