
Załącznik do Uchwały nr 2/2014 
 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 

 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania 

służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 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. 

I Rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej Uczelni 

 1. Dostosowanie kierunków 

nauczania do potrzeb 

rynku pracy. 

Ilość kierunków 

studiów. 

7 3 1. Dostosowanie dokumentacji 

kierunków studiów do potrzeb 

rynku pracy zgodnie z KRK. 

1. Zadania podjęte przez  Zakłady WNHiS 

a) Przygotowanie pełnej dokumentacji 

i procedur zapewnienia jakości kształcenia; 

b) Powołanie organów do zapewnienia jakości kształcenia. 

 2. Przygotowanie do 

uruchomienia studiów II 

stopnia 

Ilość kierunków 

studiów II stopnia 

2 0 2. Przygotowanie dokumentacji do 

uruchomienia kierunków studiów II 

stopnia: 

a) Fizjoterapia 

b) Pedagogika 

2. a)Opracowanie dokumentacji niezbędnej do 

uruchomienia studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapia 

przesunięto na rok 2014. 

b) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia 

studiów II stopnia na kierunku Pedagogika oraz powołanie 

koordynatora przesunięto na rok 2014. 

 3. Przygotowanie do 

uruchomienia nowych 

kierunków studiów 

Ilość kierunków 

studiów I stopnia 

3 0 3. Przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia 

nowych kierunków studiów 

a) Dietetyka –profil praktyczny; 

b) Terapia zajęciowa- profil 

praktyczny; 

c) Inżynieria biomedyczna – profil 

ogólnoakademicki. 

3. a) Przygotowanie do uruchomienia studiów I stopnia 

kierunku Dietetyka – profil praktyczny przesunięto na rok 

2014. 

b) Wycofano z planu opracowanie dokumentacji kierunku 

Terapia zajęciowa, jako niemożliwy do realizacji w 

istniejących warunkach środowiskowo-kadrowych. 

c) Przesunięto na rok 2015 realizację kierunku Inżynieria 

biomedyczna. Powodem były trudności w skompletowaniu 

kadry dydaktycznej oraz sylabusów. 

 4. Przygotowanie do 

uruchomienia nowej 

specjalności 

Ilość specjalności 2 2 4. Przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia 

nowych specjalności na 

4. Wykonano zadanie. 



kierunkach; 

a) Fizjoterapia – specjalność: 

opieka nad osobami starszymi; 

b) Edukacja Techniczno-

Informatyczna – specjalność: 

automatyczne przetwarzanie 

informacji multimedialnych. 

 5. Podnoszenie oferty 

studiów podyplomowych. 

Ilość studiów 

podyplomowych 

3 4 5. Uruchomienie nowych studiów 

podyplomowych: 

a) Nowoczesne formy aktywności 

ruchowej; 

b) Fizjoterapia i opieka 

geriatryczna; 

c) w zakresie kierunku Pedagogika. 

5. a) Studia podyplomowe Nowoczesne formy aktywności 

ruchowej przesunięto na rok akademicki 2013/2014. 

b)  W związku wygranym przetargiem na realizacje studiów 

stacjonarnych I stopnia w ramach Kapitału Ludzkiego 

zaniechano działań nad uruchomieniem studiów 

podyplomowych Fizjoterapia i opieka geriatryczna. Treści 

zakładanych studiów podyplomowych weszły w program 

nauczania kierunku Fizjoterapia. 

c) Uruchomione studia podyplomowe w Zakładzie 

Pedagogiki: 

- Kwalifikacje pedagogiczne; 

- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; 

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna. 

 6.Wzbogacenie oferty 

uczelni w zakresie innych 

form kształcenia. 

Ilość utworzonych 

kursów 

7 22 6. Utworzenie kursów: 

a) Pierwsza pomoc dla 

pracowników administracji; 

b) Masaż w odnowie biologicznej; 

c) Elektroterapia w leczeniu 

objawów bólowych; 

d) Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa dla pielęgniarek; 

e) w zakresie Filologii angielskiej  – 

2 formy kursów. 

6. Plan zrealizowano w odniesieniu do kursów: 

a) Pierwsza pomoc dla pracowników administracji; 

b) Masaż w odnowie biologicznej; 

Przeniesiono na rok 2014 realizację następujących kursów: 

c) Elektroterapia w leczeniu objawów bólowych; 

d) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek 

e) w zakresie Filologii angielskiej (13 kursów). 

Uruchomiono kursy: 

f) Wykonywanie i interpretacja ERG dla pielęgniarek 

g) w zakresie Filologii germańskiej (5 kursów) 

h) w zakresie Dziennikarstwa i komunikacji społecznej (1 

kurs). 

 7. Dostosowanie 

księgozbioru Biblioteki i 

Centrum Informacji 

Naukowej do potrzeb 

nowej oferty edukacyjnej 

a)Ilość 

zakupionych 

książek. 

a) 2300 a) 1595 7. Dostosowanie księgozbioru 

poprzez: zakup podręczników 

akademickich dla potrzeb 

poszczególnych kierunków studiów 

oraz prenumeratę czasopism; 

opracowanie i wydawanie książek 

oraz czasopism opracowanych 

przez nauczycieli akademickich 

Uczelni. 

7. a) Zakupiona ilość książek była mniejsza z powodu 

nieuruchomienia  planowanych nowych kierków studiów. 

b) Zaprzestano lub wstrzymano wydawanie 11 spośród 90 

zaprenumerowanych tytułów czasopism. 

c) Nie wydano jednego tytułu książki z powodu rozwiązania 

stosunku pracy z jej autorem. 

d) Dodatkowo wydano czasopismo (nieregularnik) Witryna 

UTW 9 opracowane przez Karkonoski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. 

b) Ilość 

prenumerowanych 

czasopism. 

b) 90 b) 79 

c) ilość wydanych 

książek. 

c) 8 c) 7 

d) Ilość wydanych 

czasopism. 

d) 2 d) 3 



 8. Przygotowanie 

nowoczesnej bazy 

dydaktycznej 

uwzględniającej zmiany w 

ofercie edukacyjnej Uczelni 

Liczba obiektów 1 0 8. Opracowanie projektu 

laboratorium do tłumaczeń 

symultanicznych.  

8. Opracowanie wstępnych założeń do projektu: analiza 

możliwości finansowych i organizacyjnych wykonanie 

przeniesiono na rok 2014. 

 9. Modernizacja obiektów 

dydaktycznych 

uwzględniających potrzeby 

edukacyjne studentów 

Uczelni. 

Liczba budynków 1 0 9.Przebudowa budynku 

dydaktycznego nr 11 

a) Pozyskanie środków z UE; 

b) Przeprowadzenie postępowania 

przetargowego; 

c) rozpoczęcie inwestycji. 

9. Nie pozyskano środków UE na realizacje celu. 

II Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni 

 1. Pozyskanie pracowników 

dydaktycznych, dla których 

Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy 

posiadający stopień 

naukowy doktora 

Liczba 

pozyskanych 

pracowników. 

8 8 1. Pracownicy posiadający stopień 

naukowy doktora 

1. Pozyskano: 

a) 4 pracowników WNHiS; 

b) 4 pracowników WP-T 

 2. Pozyskanie pracowników 

dydaktycznych, dla których 

Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy 

posiadający tytuł naukowy 

profesora lud stopień 

naukowy doktora 

habilitowanego 

Liczba 

pozyskanych 

pracowników. 

10 5 2. Pracownicy posiadający tytuł 

naukowy profesora lud stopień 

naukowy doktora habilitowanego 

2. Pozyskano: 

a) 1 pracownika WNHiS; 

b) 4 pracowników WP-T 

 3.Udoskonalenie systemu 

oceny kadry dydaktycznej 

Uczelni 

Ilość systemów 1 0.5 3. Spójny system oceny 3. Wdrożenie systemu 

III Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze 

 1.Umocnienie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami państwowymi i 

samorządowymi oraz 

stowarzyszeniami i 

fundacjami. 

Liczba 

podpisanych 

porozumień 

26 9 1.Umocnienie związku Uczelni z 

przedsiębiorcami, organami 

państwowymi i samorządowymi 

oraz stowarzyszeniami i fundacjami 

poprzez: 

a) Podpisanie porozumień z: 

 - przedsiębiorstwami zarówno w 

zakresie praktyk studenckich jak i 

pracy nad dostosowaniem planów 

programów nauczania, do 

aktualnej sytuacji na rynku pracy; 

- szkołami ponadgimnazjalnymi w 

1. a)Przygotowane umowy przez WNSiH 

-  umowy patronackie (2 szt.); 

-  umowy związane z realizacja profilu praktycznego na 

kierunkach Pedagogika i Filologia angielska (4 szt.) 

Realizacja celu przeniesiona na 2014 rok. 

b) Porozumienia zawarte przez WP-T: 

- umowy patronackie (1 szt.) 

- umowy o współpracy (3 szt.) 

Realizacja celu przeniesiona na 2014 rok. 



celu objęcia patronatem 

poszczególnych szkół; 

- organami administracji 

państwowej i samorządowej oraz 

stowarzyszeniami i fundacjami w 

zakresie praktyk studenckich i 

promocji Uczelni. 

b) Organizacja seminarium dot. 

Potrzeb rynku pracy. 

 2. Aktywizacja ruchu 

studenckiego Uczelni 

a) Ilość imprez 

sportowo-

rekreacyjnych i 

kulturalnych dla 

studentów 

7 6 2. Aktywizacja ruchu studenckiego 

Uczelni poprzez: 

- organizacje imprez sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych; 

- uruchamianie kół naukowych; 

- uruchamianie kół zainteresowań; 

- udział studentów w 

konferencjach; 

- działania na rzecz zorganizowania 

czasu wolnego studentów. 

2. a) Zorganizowane imprezy sportowo-rekreacyjne i 

kulturalne (6 imprez). 

Nie zorganizowano Eventu, jako imprezy ogólnouczelnianej 

z przyczyn technicznych. 

b) Wzrost członków kół naukowych – cel zrealizowany 

c) Powstały następujące koła naukowe; 

- Koło Naukowe Reportażu; 

- Koło Naukowe Nowych Mediów; 

- Koło Naukowe Młodych Poszukujących Pedagogów. 

d) Powstały następujące koła zainteresowań: 

- Studenckie Koło Zainteresowań Radio Na Glos; 

- Studenckie Koło Zainteresowań Zespół Wokalno-

instrumentalny. 

e) Brak sprawozdania 

b) Wzrost liczby 

członków kół 

naukowych 

10% 10% 

c) Ilość kół 

naukowych 

3 3 

d) Ilość kół 

zainteresowań 

2 2 

e) Sala gier 1 0 

 


