
Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

Przygotowanie oferty studiów 
podyplomowych: socjoterapia (ped), 
edytorstwo (DZiKS)

2
Przygotowanie dokumentacji dla studiów 
podyplomowych, opracowanie programów 
kształcenia, sylabusów

WNHiS

Przygotowanie  studiów 
podyplomowych:  prawo w ochronie 
zdrowia. Przygotowanie Kursu 
instruktorskiego z odnowy biologicznej.

2 Przygotowanie dokumentacji dla kursu oraz 
studiów podyplomowych, opracowanie 
programów kształcenia, sylabusów WNMiT

Przygotowanie oferty jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku 
psychologia. Przygotowanie oferty 
studiów pierwszego stopnia na kierunku 
biznes turystyczny. Przygotowanie oferty 
studiów drugiego stopnia na kierunku 
komunikacja wizerunkowa w biznesie i 
administracji

3
Przygotowanie wniosku i wysłanie 
dokumentacji do MEiN 

WNHiS

Przygotowanie oferty studiów I i II 
stopnia. Studia I  stopnia Organizacja w 
gastronomii (studia dualne) , 
Kosmetologia i Ratownictwo medyczne. 
Studia II stopnia Wychowanie fizyczne 
oraz Zdrowie publiczne. Studia 
Inżynierskie Mechatronika.

6
Przgotowanie wniosków i wysłanie 
dokumentacji do MEiN 

WNMiT

Wdrażanie działań podnoszących jakość i 
komfort kształcenia osób 
niepełnosprawnych

1

Odnowienie licencji do multimedialnej biblioteki 
cyfrowej oferującej audiobooki i książki w 
formacie dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych. 

Pełnomocnik Rektora 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności informacyjno-
doradczej w zakresie planowania kariery 
zawodowej i możliwości korzystania z 
różnych form kształcenia się przez całe 
życie, skierowaniej do różnych grup 
studentów i potencjalnych studentów.

wg. zapotrzebowania
Udzielenie porad indywidualnych, porady 
grupowe, dyskusje panelowe, wizytacje w 
szkołach

ABK

Monitoring rynku pracy
2 razy w roku/każdy 

semestr

Barometr zawodów, analizowanie na bieżąco 
sytuacji rynkowej zawodów deficytowych, 
zrównoważonych i  nadwyżkowych 

ABK

Przygotowanie nowej specjalności na 
filologii angielskiej we współpracy z 
Sektorową Radą ds. Kompetencji w 
Sektorze Nowoczesnych Usług dla 
Biznesu (rozszerzenie programu studiów 
o kompetencje z dziedziny IT)

1

Podpisanie listu intencyjnego, opracowanie 
zmian w programie studiów, przyjęcie 
zmodyfikowanego programu przez gremia 
Uczelni

WNHiS

Przygotowanie oferty edukacyjnej w 
ramach 5PRK: Opiekun medyczny (forma 
dualna) oraz Technik automatyk. 2

Przygotowanie wniosków i wysłanie 
dokumentacji do MEiN 

WNMiT

"Efektywna Przedsiębiorczość", 
"Wystąpienia publiczne w perspektywie 
rozmowy kwalifikacyjnej",  testy 
kompetencji,     wskaźnik zatrudnialności 
i sukcesów absolwentów na rynku pracy             

wg. zapotrzebowania

Realizacja oferty edukacyjnej Akademii Żabka, 
Doradca zawodowy ABK - testy kompetencji 
zawodowych dla studentów i absolwentów, 
ankietyzacja absolwentów,  - Budowanie 
dobrostanu osobistego studenta poprzez 
idywidualne i grupowe spotkania (w różnej 
formie zależnej od uwarunkowań m.in. 
pandemicznych),  radzenie sobie ze stresem; 
prewencja wypalenia zawodowego (równieżd la 
kadry KPSW),zgodność z wartościami.    

ABK

Prowadzenie systematycznego i 
kompleksowego monitorowania programów 
studió w celu ich doskonalenia

Analiza programów studiów na 
wszystkich prowadzonych kierunkach 
studiów we współpracy z 
przedstawicielami środowiska 
zewnętrznego.

3

Przegląd sylabusów pod kątem zgodności z 
literaturą w odniesieniu do zasobów 
bibliotecznych. Zgłoszenie zapotrzebowania 
zakupu niezbędnej literatury.

WNHiS

Modyfikacja programu studiów Edukacji 
Techniczno-Informatycznej, utworzenie 
dwóch specjalności.     Modyfikacja 
programu studiów oraz specjalności na 
kierunku Dietetyka. 

2

Przegląd programu studiów, planu studió i 
sylabusówpod kątem zgodności z literaturą w 
odniesieniu do zasobów bibliotecznych. 
Zgłoszenie zapotrzebowania zakupu niezbędnej 
literatury oraz wyposażenia niezbędnego do 
nowych pracowni. 

WNMiT

Aktualizacja programu studiów i 
sylabusów na pozostałych kierunkach

3

Przegląd sylabusów pod kątem zgodności z 
literaturą w odniesieniu do zasobów 
bibliotecznych. Zgłoszenie zapotrzebowania 
zakupu niezbędnej literatury.

WNMiT

Rozwój oferty 
kształcenia

Podmioty 
odpowiedzialne

Lp.

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym

Najważniejsze planowane zadania służące 
realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

załacznik do Zarządzenia Rektora nr   17/2022 z dnia 7.03. 2022

Roczny plan działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze                                                                                                                                                                                                                                                                               

na rok 2022

1.
Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia 

na studiach podyplomowych i kursach

Kształcenie 
gwarantujące sprawne 

poruszanie się w 
zmieniającym się rynku 

pracy

Rozwijanie nowoczesnej oferty kształcenia 
na studiach I i II stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich

2.

Wspieranie kształcenia zorientowanego na 
pozyskanie przez absolwentów umiejętności 

praktycznych oraz dopasowanie 
kompetencji do potrzeb społeczno-

gospodarczych
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Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

Podmioty 
odpowiedzialne

Lp.

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym

Najważniejsze planowane zadania służące 
realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

Akredytacja na kierunku Fizjoterapia 1 Przygotowanie raportu, wizytacja PKA i jej 
wyniki WNMiT

Monitoring rynku pracy
2 razy w roku/każdy 

semestr

Monitoring relacji między dostępnymi 
pracownikami a potrzebami pracodawców, 
zapoznawanie się ze statystykami dotyczącymi 
dolnośląskiego rynku pracy

ABK

Liczba zawartych umów i porozumień o 
organizację praktyk zawodowych z 
podmiotami zewnętrznymi

30
Podpisanie umów i porozumień o organizację 
praktyk zawodowych

WNHiS

Liczba zawartych umów i porozumień o 
organizację praktyk zawodowych z 
podmiotami zewnętrznymi

3

Podpisanie umów i porozumień o organizację 
praktyk zwodowych WNMiT

Doposażenie infrastruktury dydaktycznej 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zajęć zgodnie z wymogami programu 
uczenia się 

4

Złożenie wniosku o utworzenie laboratoriów: 1. 
testów psychologicznych                                        
2. edukacji sensorycznej dla kierunku 
psychologia                                                                       
3. pracowni "e-learningu i multimediów" dla 
kierunków pedagogika, DZiKS i filologia                 
4. zakup licencji oprogramowania do statystyki i 
wyposażenie w to oprogramowanie np. 
komputery w bibliotece, w celu podniesienia 
jakości przygotowywanych prac dyplomowych, 
oraz przygotowywania realizowanych projektów 
zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych

WNHiS

Doposażenie infrastruktury dydaktycznej 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zajęć zgodnie z wymogami programu 
uczenia się 

2

Przygotowanie pracowni neonatologii i 
pediatrii. Doposażenie CSM. Przygotowanie 
pracowni do kierunków stanowiących nową 
ofertę dydaktyczną. Uaktualnienia wyposażenia 
obecnych pracowni. 

WNMiT

Doposażenie infrastruktury dydaktycznej 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zajęć zgodnie z wymogami programu 
uczenia się 

1 Zakończenie przebudowy pomieszczeń w Domu 
Studenta na pracownię dietetyczną, zakup 
mebli i wyposażenia. Oddanie do użytkowania 
w lutym 2022 r.

Kanclerz/DA-T

Uruchomienie uczelnianego żłobka przy 
ul. Zamojskiego

1 Prowadzenie całorocznej rekrutacji, 
zatrudnienie personelu i rozpoczęcie 
działalności

Kancklerz/DA-T

Centrum Integracji Społecznej 1
Kontynuacja prac budowlanych (docelowe 
utworzenie CIS  w 2023 roku)

Kanclerz/DA-T

Pozyskanie środków z MNIE na 
termomodernizację budynku nr 3

1
Wykonanie niezędnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz wyłonienie wykonawcy prac 
budowlanych

Kanclerz/DA-T

Przebudowa i modernizacja 
infrastruktury dydaktycznej (Budynek nr 
2) - pierwszy etap utworzenia nowych 
laboratoriów.

2

Wykonanie niezędnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie termomodernizacji 
dachu,  wyłonienie Wykonawcy robót 
budowlanych oraz zakończenie robót 
budowlanych.

Kanclerz/DA-T

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
modernizacje infrastruktury

1
Złożenie do MNiE wniosku o modernizację 
budynku nr 11 Kanclerz/DA-T

Modernizacja sieci światłowodowej 
kampusu KPSW

1
Przygotowanie niezbędnej dokuemntacji, 
wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac 
instalacyjno-budowlanych

Kanclerz/DA-T

Dostosowanie infrastruktury Uczelni do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

1
Pozyskanie środków zewnetrznych na  wymianę 
dżwigu osobowego w budynku nr 3 Kanclerz/DA-T

Liczba zakupionych książek oraz zbiorów 
specjalnych do biblioteki

550 Wzbogacenie księgozbioru o nowości 
wydawnicze dla poszczególnych kierunków

BiCIN

Liczba prenumerowanych czasopism
37 polskich, 5 
zagranicznych

Prenumerata czasopism dla wszystkich 
kierunków zgodnie z potrzebami

BiCIN

Liczba zakupionych książek w bazie Ibuk 
Libra

1000
Wzbogacenie księgozbioru

BiCIN

Liczba zakupionych książek w bazie 
BIBLIO ebookpoint

6400 książek,  243 
wideokursów i 309 

audiobooków Wzbogacenie księgozbioru

BiCIN

Liczba wydawanych biuletynów 
nabytków

4 Informacje na temat nowości wydawniczych 
zakupionych do biblioteki

BiCIN

Liczba szkoleń bibliotecznych 8 Po 1 dla każdego kierunku BiCIN

Złożenie zapotrzebowania bibliotecznego 
dla nowotworzonych kierunków

3 Przygotowanie listy i przesłanie do BiCIN WNHiS

Poszerzenie oferty  publikacji Uczelni 2

Przygotowanie dwóch skryptów do zajęć 
praktycznych na kierunku Dietetyka oraz 
Edukacja Techniczno-Informatyczna.

WNMiT

3. Zapewnienie wysokiej 
jakości kształcenia

Regularne aktualizowanie zasobów 
uczelnianej biblioteki oraz utworzenie 

jednostki badawcej umożliwiającej 
prowadzenie badań naukowych oraz 

publikowanie ich wyników

Wzmocnienie organizacji praktyk 
zawodowych

Rozwój infrastruktury dydaktycznej
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Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

Podmioty 
odpowiedzialne

Lp.

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym

Najważniejsze planowane zadania służące 
realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

Stała współpraca z samorządem 
studenckim 8

Zaangażowanie studentów w organizację 
imprez:                                                                            
1. konkurs kulturoznawczy,                                         
2. seminarium o tematyce tłumaczeniowej (FA),                                                                                     
3. studencka konferencja naukowa (DZiKS),     4. 
konferencja międzynarodowa 
współorganizowana z Universal Innovators,    5. 
udział studentów FA w 20th Annual 
International Students’ Internet-Conference 
LANGUAGE, EDUCATION, CULTURE: Integrative 
Tendencies in the Modern World - 30 marzec 
2022, Winnica                                                                    
6. udział studentów w organizacji i prowadzeniu 
imprezy "Karkonoska Gala Charytatywna"                                     
7.studencka konferencja naukowa współczesna 
turystyka (DZiKS)                                                        
8. festiwal reportażu

WNHiS

Aktywizacja kół naukowych 1 Organizacja I  Konferencji Kół Naukowych 
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych w 
formie on line.

WNMiT

Samorząd Studencki, koła naukowe i koła 
zainteresowań          

2 (klub studencki, koło 
strzeleckie)

Powołanie i rozpromowanie na uczelni klubu 
strzeleckiego. Stworzenie i rozpromowanie na 
uczelni Klubu Studenckiego. Przygotowanie 
odpowiednich dokumentów i pozwoleń do 
wejścia w życie tych dwóch klubów.

Samorząd Studencki

Międzynarodowe programy integracyjne 
dla studentów

2 Liczba programów integracyjnych
 Specjalista ds. 
Współpracy z 
zagranicą

Mobilność studentów 20
Liczba mobilności zagranicznych studentow 
(wyjazdy i przyjazdy)

 Specjalista ds. 
Współpracy z 
zagranicą

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

4

 Kontakt studentów z firmami działającymi na 
terenie Powiatu Karkonoskiego w celu 
przybliżenia prowadzenia działalności 
gospodarczej dla zainteresowanych

AIP

Aktywizacja AZS 5, 9, 4

AZS: Kontynuowanie działalności  sekcji 
sportowych (5: siatkówka, pięściarstwo, fitness, 
koszykówka, pływanie), wyjazdy studentów na 
Akademickie Mistrzostwa Polski, organizowanie 
turniejów sportowych na terenie uczelni, 
pozyskiwanie dofinansowań dla klubu 
uczelnianego

AZS

 1. Zaadoptowanie pomieszczenia na 
poziomie -1 (nieczynny punkt 
gastronomiczny) dla studentów                                  
2. Wymiana w salach wykładowych 
krzesełek i ławek na "przyjazne",                          
3. Stworzenie możliwości słuchania 
studenckiego radia NaGłos na terenie 
całego kampusu                                                                                                                                                       

3
Przygotowanie wniosków do wykazanych 
działań/zgłoszenie zapotrzebowania

WNHiS

Dostępność nauczycieli akademickich
zgodnie z 

harmonogramem

Stworzenie na Wydziałach harmonogramów 
konsultacji oraz sposobu weryfikacji 
prowadzonych konsultacji oraz uzupełnienie 
danych w WD

WNHiS, WNMiT

Zachęcanie do budowania kadry z 
poziomu studenta - fundacja stypendiów 
z zagwarantowaniem przyszłego podjęcia 
pracy/zatrudnienia.

wg. złożonych przez 
studentów wniosków

Pozyskanie pracodawców, podpisanie umów ABK

Organizacja systemu pomocy dla 
studentów

wg. złożonych wniosków
Liczba udzielonych stypendiów i zapomóg. 
Liczba studentów korzystających z Domu 
Studenta.

Wdrażanie działań podnoszących jakość i 
komfort kształcenia osób 
niepełnosprawnych

1, 4, 1

Oznaczenie kontrastowe szklanych drzwi w 
budynku 13 (elementy kolorystyczne naklejane 
na szybę). Oznaczenie kontrastowe framug 
drzwi oraz kolorystyczne wyróżnienie klamek 
oraz ujednolicenie i powiększenie czcionek na 
drzwiach w budynkach 1,3,11,13. Stworzenie 
oznakowania dla osób niewidomych (m.in. 
ścieżka dotykowa, pola uwagi, pas prowadzący) 
w budynku nr 3. 

Pełnomocnik Rektora 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych

Pozyskanie dla nowo tworzonych 
kierunków kadry dydaktycznej

wg zapotrzebowania Ogłoszenie konkursów WNHiS

Pozyskanie dla nowo tworzonych 
kierunków kadry dydaktycznej wg zapotrzebowania

Ogłoszenie konkursów WNMiT

Podnoszenie kwalifikacji w obszarze 
rozwoju naukowego kadry akademickiej

2 Otwarcie i zakończenie przewodu doktorskiego

Ankietyzacja kadry dydaktycznej
po zakończeniu każdego 
semestru

Liczba przeprowadzonych ankiet wśród 
studentów

ABK

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
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Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

Podmioty 
odpowiedzialne

Lp.

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym

Najważniejsze planowane zadania służące 
realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

1. Szkolenia kadry dydaktycznej wg planu 
szkoleń na rok 2022                                                                                                            
2. Konferencja naukowa 
(międzynarodowa) obszar dezinformacja, 
fake news-y w kontekście Big Data - w 
pierwszej połowie października (DZiKS)                                                         
3. Międzynarodowa konferencja 
naukowa we współpracy z Universal 
Innovators - Indie (czerwiec - lipiec 2022)                                                                     

3
Opracowanie Rocznego Planu Podnoszenia 
Kwalifikacji Pracowników KPSW; Organizacja i 
realizacja  konferencji

WNHiS/CBIiW

Wprowadzenie działań mających na celu 
podnoszenie kwalifikacji 

2 Opracowanie Rocznego Planu Podnoszenia 
Kwalifikacji Pracownikó KPSW WNMiT

Rozwój i promocja Zeszytów Wydziału 
Humanistycznego 

1
Uaktualnienie na stronie internetowej 
informacji o Zeszytach Wydziału 
Humanistycznego

CBIiW/WNHiS

Rozwój i promocja Zeszytów Wydziału 
Nauk Medycznych i Technicznych

1
Uaktualnienie na stronie internetowej 
informacji o  Zeszytach Wydziału Nauk 
Medycznych i Technicznych 

CBIiW/WNMiT

2
Wydanie Zeszytów Wydziału Humanistycznego i 
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

2
Wydanie artykułów naukowych z projektów 
badawczych i konferencji studentów w formie 
zeszytów

1. Konferencja naukowa "Język - 
wychowanie - społeczeństwo. Dydaktyka 
i badania Wydziału Nauk 
Humanistycznych i Społecznych KPSW" - 
początek października 2022                           
2. Interdyscyplinarna konferencja 
naukowa poświęcona komunikowaniu 

2 Organizacja i realizacja zadania CBIiW

Wewnętrzne Projekty Badawcze 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze               

2
Opracowanie projektów badawczych we 
współpracy z WNHiS oraz WNMiT

CBIiW/WNHiS/WNMi
T

Mobilność pracowników 30 Liczba mobilności zagranicznych pracowników 
administracyjnych (wyjazdy i przyjazdy)

Specjalista ds. 
współpracy z 
zagranicą

Analiza potrzeb kadrowych w zakresie 
prowadzonych zajęć dydaktycznych

zgodnie z potrzebami 
funkcjonujących i 

planowanych kierunków 

Liczba przeprowadzonych konkursów na 
nauczycieli akademickich legitymujących się 
praktycznym dorobkiem zawodowym/ Liczba 
nowo zatrudnionych praktyków (około 5)

WNHiS

Analiza potrzeb kadrowych w zakresie 
prowadzonych zajęć dydaktycznych

zgodnie z potrzebami 
funkcjonujących 

kierunków i nowych 
modułów 

specjalnościowych

Liczba przeprowadzonych konkursów na 
nauczycieli akademickich legitymujących się 
praktycznym dorobkiem zawodowym/ Liczba 
nowo zatrudnionych praktyków

WNMiT

Kodeks Etyki Pracownika KPSW w 
Jeleniej Górze

1 Opracowanie dokumentu

Dyrektor Działu 
Prawnego, 
Organizacji Nauczania 
i Spraw Studenckich

Wprowadzenie działań mających na celu 
podnoszenie kwalifikacji 1

Opracowanie Rocznego Planu Podnoszenia 
Kwalifikacji Pracowników KPSW

Kanclerz/DA-T

Kodeks Etyki Pracownika KPSW w 
Jeleniej Górze

1 Opracowanie dokumentu

Dyrektor Działu 
Prawnego, 
Organizacji Nauczania 
i Spraw Studenckich

Mobilność pracowników 20
Liczba mobilności zagranicznych pracowników 
administracyjnych (wyjazdy i przyjazdy)

Specjalista ds. 
współpracy z 
zagranicą

Budowanie wspólnoty uczelnianej KPSW 
poprzez implementację działań 

integracyjnych
Liczba zrealizowanych spotkań 2

1. Organizacja kuligu
2. Organizacja wycieczki zagranicznej.
Realizacja zadań uzależniona jest od sytuacji 
pandemicznej oraz warunków pogodowych.

Dzia Kadr

1. Seminarium tłumaczeniowe dla 
studentów oraz uczniów szkół średnich 
(filologia angielska)                                                                       
2. Seminarium (pedagogika) dla 
studentów oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych  przy udziale służb 
mundurowych KMP:   Transgraniczna 
współpraca jednostek Policji w zakresie 
walki w przestępczością narkotykową 
(zapobieganie używania środków 
psychoaktywnych)                                                       
3. Cykl wykładów otwartych o 
charakterze popularno-naukowym (w 
razie konieczności online) - wszystkie 
kierunki

3 Liczba zrealizowanych seminarów WNHiS

CBIiW

Wspieranie rozwoju kadry niebędącej 
nauczycielami akademickimi w podnoszeniu 

kompetencji i kwalifikacji

Rozwój nauczycieli 
akademickich i 

pracowników Uczelni

Prowadzenie polityki kadrowej nastawionej 
na stabilizację kadry dydaktycznej i jej 

zaangażowaniew działania wzmacniające 
jakość kształcenia oraz rozwój Uczelni

4.

Wspieranie rozwoju kadry dydaktycznej w 
obszarze naukowym i podnoszeniu 

kompetencji o charakterze praktycznym

Wydawnictwa uczelniane
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Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

Podmioty 
odpowiedzialne

Lp.

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym

Najważniejsze planowane zadania służące 
realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

Organizacja Olimpiady zdrowego stylu 
życia oraz Badań profilaktycznych we 
współpracy z władzami miasta oraz 
szkołami.  Organizacja konkursu 
informatycznego dla szkół średnich. 
Organizacja wykładów otwartych - w 
formie np. Tygodnia nauki na KPSW.

3
Liczba zrealizowanych seminarów we 
współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi/pracodawcami

WNMiT

Spotkanie wokół książki prof. Jana 
Krasickiego pt. "Dostojewski i 
laboratorium Idei"

1 Organizacja spotkania CBIiW

Wykłady monograficzne 6

Organizacja zadania: 2 wykłady z zakresu 
filozofii politycznej,  2 wykłady  o 
społeczeństwie i kulturze Europy,  2 wykłady z 
zakresu filozofii obrazów i "filozofii dla dzieci"

CBIiW

Budowanie kultury jakości na Uczelni - 
promowanie ABK

wg.  zapotrzebowania

Prowadzenie ABK na FB, spotkania 
indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, 
dyskusje panelowe, wizytacje w szkołach, 
warsztaty dla dyrektorów szkół 
ponadpodstawowych,

ABK

Organizacja webinariów w ramach 
Polsko-Czeskiego projektu "Platforma 
internetowa zawierająca informacje dla 
nauczycieli i kierownictwa szkół w 
regionie transgranicznym"

7 Liczba webinariów 
Specjalista ds. 
współpracy z 
zagranicą

Konsultacje programowe z 
interesariuszami na nowo tworzonych 
kierunkach

wg. zapotrzebowania Organizacja konsultacji  WNMiT/ WNHiS

Współpraca z lokalnym środowiskiem wg. zapotrzebowania

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Jeleniej Górze, współpraca z Filią DWUP w 
Jeleniej Górze, w tym  kontakt z CIiPKZ oraz 
EURES, dodakowo współpraca z OWES 
(Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej), 
KARR (Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego), JKB (Jeleniogórski Klub Biznesu), 
a także NGO-sami ze szczególnym 
ukierunkowaniem na związki/stowarzyszenia 
osób z niepenosprawnościami, seniorów, 
wspólpraca z TEB

ABK

PROMOCJA ZDROWIA - spotkania 
tematyczne z lekarzem okulistą w celu 
przybliżenia profilaktyki. Nauka zdalna i 
hybrydowa wymaga od studenta i kadry 
dydaktycznej wielogodzinnego kontaktu 
z monitorem. M. Szuszkiewicz specjalista 
w dziedzinie okulistyki

3/wg. zapotrzebowania Liczba spotkań ABK

BUDUJĘ KARIERĘ Z KPSW 1 Organizacja Dni Otwartych Uczelni ABK

Współorganizacja przedsięwzięć 
organizowanych na terenie uczelni oraz 
miasta i regionu

10

Organizacja Contender Fight Night, Organizacja 
Karkonoskiej Akademii Zarządzania dla szkół 
ponadpodstawowych, Organizacja gali boksu 
zawodowego TYMEX, Współudział w organizacji 
Forum Ekonomicznego Młodych Liderów oraz 
Forum Ekonomicznego, Organizacja 
Karkonoskiego Festiwalu Mediów, Organizacja 
Karkonoskiego Festiwalu Nauki, Współpraca z 
KS Sudety, MKS Karkonosze, KS Victoria, 
Współpraca z okolicznymi miastami

Biuro ds. Promocji

Współpraca Samorządu Studenckiego z 
Biurem Promocji Uczelni

3

Wspieranie wszelkich działań biura promocji - 
czynna pomoc w organizacji i przebiegu 
wydarzeń o charakterze promocyjnym. 
Informowanie biura promocji o wszelkich 
działaniach Samorządu Studenckiego, by te 
działania służyły jako przedmiot promocji 
uczelni.

Samorząd Studencki

Prowadzenie akcji wizerunkowej i 
promocja Uczelni skierowana do osób 
niepełnosprawnych. Nawiązanie 
kontaktów i współpracy z instytucjami i 
osobami zrzeszającymi osoby 
niepełnosprawne, a także osoby 
działające na rzecz niepełnosprawnych.  
Wyjazd promocyjny do integracyjnych 
szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym 
Śląsku

1,1, 3

Aktualizacja informacji dla osób 
niepełnosprawnych na stronie internetowej 
uczelni zgodnie z Ustawą o Dostępności oraz 
stworzenie konta na Facebooku informującego 
o aktualnościach dotyczących osób 
niepełnosprawnych. Liczba podjętych działań i 
nawiązanych kontaktów.

Pełnomocnik Rektora 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych

Podejmowanie działań promocyjnych na 
temat oferty uczelni w lokalnym 
środowisku oraz na terenie Dolnego 
Śląska

4

Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, 
zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, prowadzenie 
zorganizowanej akcji promocyjnej i 
wizerunkowej, w tym zmiana nazwy KPSW, 
kampania rekrutacyjna online Google Ads + 
Facebook Ads, kampania filmowo-promocyjna 
Karkonoska TV

Biuro ds. Promocji

5.
Współpraca z 

otoczeniem społeczno-
gospodarczym

6.
Akcentowanie atutów, które wyróżniają 

Uczelnię na tle konkurencji

Upowszechnianie nauki i akademickości 
Jeleniej Góry poprzez organizację szkoleń, 

webinarów i wykładów otwartych

Budowanie marki 
Uczelni

Otwarcie Uczelni na potrzeby edukacyjne, 
naukowe i kulturalne miasta oraz regionu
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Nazwa

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

Podmioty 
odpowiedzialne

Lp.

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym

Najważniejsze planowane zadania służące 
realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

Studia z przyszłością 2
 Złożenie wniosków do konkursu Studia z 
przyszłością  przez kierunek filologia oraz 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna              

WNHiS

Studia z przyszłością 1
Złożenie wniosków do konkursu Studia z 
przyszłością  przez kierunek  edykacja 
techniczno-informatyczna  

WNMiT

 Uczelnia Liderów 1
 Złożenie wniosku do konkursu Uczelnia 
Liderów

WNHiS, WNMiT

NASI ABSOLWENCI W ŚWIECIE 10
Spotkania i webinary z absolwentami, których 
osiągnięcia są znaczące i podnoszą prestiż 
Uczelni

ABK

Akcentowanie działalności KUTW i 
Uniwersytetu Dziecięcego

2
Rozszerzenie działań promujących działalność 
Uniwersytetów

Biuro ds. Promocji
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