Załącznik do Uchwały nr 13/2016
Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Lp.

1.
I

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana
wartość
Osiągnięta
do osiągnięcia
wartość na
Cel
na
koniec roku,
Nazwa
koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
2.
3.
4.
5.
Rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej Uczelni
1. Przygotowanie do
liczba kierunków
1
1
uruchomienia nowych
studiów I stopnia
studiów I stopnia

2. Przygotowanie do
uruchomienia studiów II
stopnia

liczba kierunków
studiów II stopnia

2

0

3. Uruchomienie nowych
studiów podyplomowych

liczba studiów
podyplomowych

1

0

4. Uruchomienie nowych
kursów

liczba
uruchomionych
kursów

7

0

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

6.

7.

a) uzyskanie zgody MNiSW na
prowadzenie kierunku
administracja
b) pozyskanie kadry dydaktycznej
na kierunek administracja
Opracowanie dokumentacji
niezbędnej do uruchomienia
studiów II stopnia w roku 2015 na
kierunkach:
a) Fizjoterapia
b) Pedagogika
Uruchomienie studiów
podyplomowych na WPT:
a) Fizjoterapia i opieka w
geriatrii
Uruchomienie kursów na WPT:
a) Pielęgniarstwo chirurgiczne
b) Pielęgniarstwo kardiologiczne
c) kursu instruktorskiego:
sportów walki
d) kursu instruktorskiego: nordic

a) zrealizowano
b) zrealizowano

a) nie zrealizowano
b) nie zrealizowano

a) nie zrealizowano

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nie zrealizowano
nie zrealizowano
nie zrealizowano
nie zrealizowano
nie zrealizowano
nie zrealizowano

II

walking
e) masaż gorącymi kamieniami
Uruchomienie kursów na WNHiS:
f) Praca z osoba zaburzoną i
psychicznie chorą
g) Psychologiczne podstawy
pracy z osobami
wymagającymi wsparcia
socjalnego
5. Dostosowanie
a)liczba
a)1200
a) 1015
Dostosowanie księgozbioru
księgozbioru Biblioteki i
zakupionych
poprzez;
Centrum Informacji
książek.
a) zakup podręczników
Naukowej do potrzeb
akademickich oraz prenumeratę
b) liczba
b) 75
b) 74
nowej oferty edukacyjnej
czasopism dla potrzeb
prenumerowanych
poszczególnych kierunków
czasopism.
studiów;
c) liczba wydanych c) 9
c) 6
b) Opracowanie i wydanie książek
książek.
oraz czasopism opracowanych
d) liczba wydanych d) 1
d) 3
przez nauczycieli akademickich
czasopism.
zatrudnionych w Uczelni.
Przygotowanie nowoczesnej bazy dydaktycznej uwzględniającej zmiany w ofercie edukacyjnej Uczelni
1. Przygotowanie
1. Przebudowa
100%
50%
a) Wyegzekwowanie od
nowoczesnej bazy
aluminiowowykonawcy fasady rekompensaty
dydaktycznej
szklanej fasady
finansowej na naprawę tego
uwzględniającej zmiany w
Biblioteki i
elementu budynku.
ofercie edukacyjnej Uczelni Centrum
b) Przeprowadzenie przetargu na
Informacji
przebudowę fasady – wyłonienie
Naukowej
wykonawcy.
stanowiącej
element budynku.
2. Przebudowa
100%
100%
Wykonanie dokumentacji
budynku
budowlano-wykonawczej
powojskowego
przy ul. Kadetów 3
na Centrum
Integracji
Społecznej w
latach 2014-2017
3. Budowa
100%
100%
Przygotowanie dokumentacji
pracowni
chemicznej na
Wydziale

g) nie zrealizowano

a) zrealizowano
b) zrealizowano

a) rekompensatę wpisano do księgi wierzytelności
b) nie zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

PrzyrodniczoTechnicznym
4. Przebudowa
budynku przy ul.
Zamojskiego 7 na
Inkubator
Przedsiębiorczości
5. Doposażenie
Uczelni w
nowoczesny sprzęt
informatyczny
II

Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni
1. Pozyskanie pracowników Liczba
dydaktycznych, w celu
pozyskanych
uruchomienia studiów II
pracowników.
stopnia

2. Pozyskanie pracowników
dydaktycznych w celu
uruchomienia nowych
kierunków studiów I
stopnia

Liczba
pozyskanych
pracowników.

100%

0%

Przygotowanie dokumentacji
adaptacji budynku

nie zrealizowano

26

26

Zakup zestawów komputerowych,
stanowisko do personalizacji ELS,
Urządzenie pamięci masowej,
przełączniki sieciowe,
oprogramowanie

zrealizowano

24

0

a) Pozyskanie 12 nauczycieli
akademickich, dla których Uczelnia
stanowi podstawowe miejsce
pracy posiadających stopień
naukowy doktora:
- Zakład Fizjoterapii (6 osób);
- Zakład Pedagogiki (6 osób).
b) Pozyskanie 12 nauczycieli
akademickich, dla których Uczelnia
stanowi podstawowe miejsce
pracy posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego:
- Zakład Fizjoterapii (6 osób);
- Zakład Pedagogiki (6 osób).

8

0

a) Pozyskanie 5 nauczycieli
akademickich, dla których Uczelnia
stanowi podstawowe miejsce
pracy posiadających stopień
naukowy doktora:
- WNHiS (5 osób);
b) Pozyskanie 3 nauczycieli
akademickich, dla których Uczelnia
stanowi podstawowe miejsce
pracy posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego:

a) nie zrealizowano
b) nie zrealizowano

a) nie zrealizowano
b) nie zrealizowano

- WNHiS (3 osoby).
III

Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze
1.Umocnienie związku
10 umów
10
Uczelni z przedsiębiorcami,
organami państwowymi i
samorządowymi oraz
stowarzyszeniami i
fundacjami.

2. Organizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych i
kulturalnych

liczba imprez

8

3. Organizacja seminariów
lub konferencji

liczba konferencji

1

16

7

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
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.
Zorganizowanie imprez sportowo –
rekreacyjnych dla młodzieży
akademickiej:
1. Mistrzostwa Uczelni w futsalu.
2. Mistrzostwa Uczelni w piłce
siatkowej.
3. Mistrzostwa Uczelni w
koszykówce.
4. Zawody rekreacyjno –
sportowe
5. Mistrzostwa Uczelni w
pływaniu.
6. Uczelniane biegi przełajowe.
7. Organizacja Mistrzostw Szkół
Średnich Jeleniej Góry
8. Półmaraton Karkonoski KPSW

zrealizowano

Organizacja seminariów lub
konferencji :

zrealizowano

zrealizowano 7 imprez

Seminarium WNHiS Uzdrowiska
Dolnośląskie: promocja-kulturanatura

