
Załącznik do Uchwały nr 3/2017 

 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016 

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 

uruchomienie 
nowej specjalności 
na kierunku 
pedagogika 

1 1 specjalność: terapia 
pedagogiczna i wspomaganie 
rozwoju dziecka - opracowanie 
planu i programu oraz sylwetki 
absolwenta, utworzenie matrycy 

zrealizowano 

 aktualizacja planów 
studiów kierunku 
pedagogika 

12 kursów 12 kursów wprowadzenie do planu studiów 
kierunku nowych przedmiotów i 
weryfikacja liczby godzin 
niektórych funkcjonujących 
kursów w module podstawowym 
– obowiązkowym oraz w module 
rozszerzającym – ograniczonego 
wyboru 

zrealizowano 

 podjęcie prac nad 
utworzeniem 
specjalności na 
WNHiS 

4 0 badanie rynku, podjęcie działań 
koncepcyjnych 

zrealizowano w 25% 

 podjęcie prac nad 
utworzeniem 
specjalności na 
kierunku WF 

2 2 specjalność - trener personalny - 
początek stycznia 2016, 
planowanie zakończenie - 
czerwiec 2016,                                                         
specjalność - animator czasu 

zrealizowano w 100% 



wolnego - początek stycznia 
2016, planowanie zakończenie - 
czerwiec 2016 

 2. Uruchomienie studiów 
II stopnia 

ponowienie prac 
nad utworzeniem 
jednolitych studiów 
magisterskich na 
kierunku 
fizjoterapia 

1 1 Opracowanie wniosku MNiSW o 
uruchomienie jednolitych 
studiów magisterskich na 
kierunku fizjoterapii 

zrealizowano w pełni jako jednolite studia magisterskie 
 

 

 3. Utworzenie nowych 
kierunków studiów 
dostosowanych do 
potrzeb regionalnego 
rynku pracy 

podjęcie prac nad 
utworzeniem 
nowego kierunku 
studiów w obszarze 
nauk technicznych 

1 0 Opracowanie wniosku MNiSW o 
uruchomienie studiów I stopnia 
na kierunku inżynierskim – 
Odnawialne źródła energii 

nie zrealizowano 

 

 4. Poszerzenie oferty 
studiów podyplomowych 

uruchomienie 
studiów 
podyplomowych 
odnowa biologiczna 

1 1 Uruchomienie studiów 
podyplomowych na WPT: 
Odnowa biologiczna 

opracowano dokumentację 

 5. Wzbogacenie oferty 
Uczelni w zakresie innych 
form  kształcenia np. 
kursów 

uruchomienie 
kursów 

5 4 Uruchomienie kursów na WPT: 
a) Masaż kosmetyczny twarzy 

Anti - Anging 
b) kursu instruktorskiego 

rekreacji ruchowej – część 
ogólna 

c) kursu instruktorskiego 
rekreacji ruchowej – 
pływanie 

d) kursu dokształcający:  
trener personalny 

e) Kurs pisania recept dla 
pielęgniarek 

a) zrealizowano 
b) zrealizowano 
c) zrealizowano 
d) zrealizowano 
e) nie zrealizowano z uwagi na brak 

zainteresowania środowiska 
 

 6. Dostosowanie 
księgozbioru Biblioteki i 
Centrum Informacji 
Naukowej do potrzeb 
nowej oferty edukacyjnej 
Uczelni 

zakup książek 1000 593 w szczególności dla kierunków 
dietetyka i administracja 

Fundusz na zakup książek w 2016 roku wynosił 30.000 zł. 
Możliwy był zakup 593 podręczników akademickich. 
Realizacja planu wynosi 59,3%. 

prenumerata 
czasopism 

56 56 dla wszystkich kierunków 
studiów 

Prenumeratę czasopism zrealizowano w 100% 

 7. Przygotowanie 
nowoczesnej bazy 
dydaktycznej 
uwzględniającej zmiany w 
ofercie edukacyjnej 

Przebudowa 
szklanej fasady 
budynku biblioteki 

1 1 a) Przeprowadzenie przetargu na 
przebudowę fasady – wyłonienie 
wykonawcy. 
b) zawarcie umowy z 
Wykonawcą i przeprowadzenie 

a) zrealizowano 
b) zrealizowano 



robót budowlanych 
 

Centrum Integracji 
Społecznej 

1 0 Złożenie kompletnego  wniosku 
po zapewnieniu środków 
pozauczelnianych na 
finansowanie inwestycji. 

nie zrealizowano,  
inwestycja po złożeniu wniosku została wpisana do 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta jeleniej Góry – 
lista B. 

 8. Modernizacja obiektów 
dydaktycznych 
uwzględniająca potrzeby 
edukacyjne wydziałów 

Utworzenie 
Centrum Symulacji 
Medycznej 

1 1 -wykonanie koncepcji wraz 
określeniem kosztów inwestycji 
(realizacja możliwa po 
otrzymaniu danych z WPT) 

zrealizowano 

 Termomodernizacja 
budynku nr 3 

1 75 % a) wykonanie audytu 
energetycznego budynku. 
b) wykonanie dokumentacji 
projektowej, 
c) pozyskanie środków 
pozabudżetowych(unijnych) na 
realizację inwestycji 

a) zrealizowano 
b) zrealizowano 
c) nie zrealizowano 

 9. Doskonalenie jakości 
kształcenia na KPSW 

Zwiększenie udziału 
aktywnych metod 
kształcenia: gry 
symulacyjne, 
ponadprogramowe 
projekty 
indywidualne i 
grupowe 

Ilość 
przedmiotów 
objętych 
aktywnymi 
metodami 
kształcenia 

1 Opracowanie koncepcji 
wykorzystania aktywnych metod 
kształcenia 

zrealizowano w 25% 

 Współpraca z 
pracodawcami w 
zakresie 
doskonalenia 
programów 
studiów i jakości 
kształcenia 

1. ilość ankiet 
wypełnionych 
przez 
pracodawców 
po zakończeniu 
praktyki 
2. ilość 
protokołów 
wypełnionych z 
analizy 
sprawozdań i  
arkuszu kontroli 
studenckich 
praktyk 
zawodowych 
3. ilość spotkań 
z 

 1. Ankieta dla pracodawcy 
wypełniana po zakończeniu 
praktyk. 
2. Protokoły z analizy 
sprawozdań i arkuszy kontroli 
studenckich praktyk 
zawodowych. 
3. Protokoły z odbytych spotkań 
z interesariuszami. 

1. zrealizowano 100%  
2. zrealizowano w 100% 
3. zrealizowano w 100% 
 



interesariuszami 
zewnętrznymi 

II Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni 

 1. Wspieranie rozwoju 
naukowego własnej kadry 
dydaktycznej 

wydanie publikacji 8 8 Publikacje pracowników 
kierunków: fizjoterapia i 
pedagogika,  WNHiS, KUTW, 
zeszyty WPT, KPSW-przegląd 
wydarzeń 

zrealizowano w 100% 

 2. Pozyskiwanie 
pracowników naukowo-
dydaktycznych, dla 
których Uczelnia stanowi 
podstawowe miejsce 
pracy 

konkursy na 
stanowiska 
dydaktyczne 
wynikające z 
planów studiów 

3 prof. lub dr 
hab. 
13 doktorów 
1 magister 
lektor 

18 prof. lub dr 
hab. 
24 doktorów 
3 magister 
lektor 

na potrzeby funkcjonujących 
kierunków i nowych specjalności 

Pozyskanie 14 nauczycieli akademickich, dla których 
Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy 
posiadających stopień naukowy doktora: 
- Zakład Fizjoterapii (8 osób); 
- Zakład Pielęgniarstwa (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 Pielęgniarstwa (6 osób). 
5 prof. lub dr hab. 
10 doktorów 
3 magistrów lektorów 
 

 3. Udoskonalenie systemu 
oceny kadry dydaktycznej 

modernizacja 
systemu 
ankietowania 
wykładowców 

1 system 1 system pilotażowe wdrożenie systemu 
na wydziałach.  
Termin wprowadzenia: 1.X.2016 
r. 

zrealizowano 

 4. Rozwijanie działalności 
naukowej na KPSW 

seminaria, 
konferencje, 
konkursy 

2 seminarium 
3 konferencje 
1 konkurs 

100 % • seminarium: Kultura literacka 
Karkonoszy. 
• konferencja: Razem czy 
osobno. Cudzoziemcy w 
przestrzeni UE. 
• konkurs kulturoznawczy o RPA 
i Berlinie: A Glimpse of South 
Africa i Berlin in Übersicht. 

zrealizowano 

 przygotowanie 
wydawnictw 

3 3 • Zeszyty Wydziału 
Humanistycznego t. XI 
• wydawnictwo 
pokonferencyjne  
• Terapia w pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 

zrealizowano 
 



edukacyjnymi. Część II (red. L. 
Albański, S. Gola, J. Grasza, E. 
Zieja) 

III Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze 

 1. Umacnianie związku 
Uczelni z 
przedsiębiorcami, 
organami administracji 
państwowej 
samorządowej oraz 
stowarzyszeniami i 
fundacjami 

umacnianie 
związku WNHiS z 
przedsiębiorcami, 
organami 
administracji 
państwowej i 
samorządowej itp. 

5 umów 13 umów na potrzeby nowej specjalności 
na kierunku pedagogika 

podpisanie umów z interesariuszami zewnętrznymi w 
ramach współpracy z Wydziałem 

systematyczne 
spotkania WPT z 
interesariuszami 
zewnętrznymi 

2 4 1. Ankietowanie interesariuszy 
pod kątem wzbogacenia oferty 
edukacyjnej                                                                                                                  
2. Konferencja naukowo-
szkoleniowa kierunek dietetyka                                                                                                      
3. Zakład Pielęgniarstwa - 
Olimpiada Pielęgniarska                                           
4. Zakład WF-Tydzień Kultury 
Zdrowotnej: "W zdrowym ciele, 
zdrowy duch". 

1. zrealizowano 4 spotkania 
2. nie zrealizowano, w zamian zrealizowano konferencję 
łączącą kierunek fizjoterapia i wychowanie fizyczne 
3. zrealizowano 
4. zrealizowano w ramach imprez sportowych 

organizacja imprez 
sportowo-
rekreacyjnych i 
kulturalnych 

13 13 1. Otrzęsiny KPSW: turniej 
futsalu i piłki siatkowej 
2. Turniej badmintona, turniej 
tenisa stołowego 
3. Liga futsalu 
4. Turniej koszykówki 
5. Kobiecy Dzień aerobiku 
6. Bieg przełajowy studenci. 
Nordic walking kadra 
7. Zawody pływackie 
8. Turniej piłki nożnej w plenerze 
9. Turniej w „zbijaka”  kadra-
studenci 
10. Turniej bubble futball 
11. Gry i zabawy w plenerze 
12. Turniej w kwadranta 
13. Turniej piłki siatkowej w 
plenerze 

1. zrealizowano 
2. zrealizowano 
3. zrealizowano 
4. zrealizowano 
5. zrealizowano 
6. zrealizowano „Rzepakowa Dycha” 
7. zrealizowano 
8. zrealizowano w ramach ,,Olimpiady Malucha” 
9. zrealizowano w 70% w ramach imprezy w Gminie 
Męcinka „Rzepakowa Dycha” 
10. zrealizowano 
11. zrealizowano w ramach ,,Olimpiady Malucha” 
12. zrealizowano we współpracy z Gminą Męcinka 
13. zrealizowano we współpracy z Gminą Męcinka 

udział w realizacji 
projektu 
regionalnego z 

1 projekt z 
fundacją 

1 projekt z 
fundacją 

Przystąpienie do realizacji 

lokalnego projektu z partnerską 

Fundacją NEMO Centrum Ziemi 

zrealizowano 1 etap: zaproszenie dla studentów i udział w 
Dniach Holenderskich, wrzesień 2016 



partnerską 
Fundacja Nemo 

Nemoland Polska: „Kamienica, 

nurt opowieści” 

 2. Rozszerzenie i 
wzmocnienie kontaktów 
KPSW z krajowymi i 
zagranicznymi uczelniami i 
ośrodkami naukowymi 

osoby biorące 
udział w mobilności 
pracowników 

44 osoby 47 osób Organizacja mobilności 

pracowników w ramach 

Programu Erasmus+: wyjazdy, 

rekrutacja pracowników, 

przyjazdy pracowników 

zrealizowano – w działaniach wzięło udział 29 
pracowników z zagranicy oraz 17 pracowników KPSW, 
łącznie 46 osób, pod uwagę wzięto również inne 
programy i projekty wymian oraz współpracy 

osoby biorące 
udział w mobilności 
studentów 

30 osób 53 osoby Organizacja mobilności 

studentów w ramach Programu 

Erasmus+: wyjazdy, rekrutacja 

studentów, przyjazdy studentów 

zrealizowano - przyjazdy 34 studentów, wyjazdy 19 
studentów, łącznie 53 osoby 

podpisanie nowych 
umów w ramach 
Programu Erasmus 
+ 

3 nowe umowy 10 umów Podpisanie umów o współpracy 

z minimum 3 nowymi uczelniami 

w ramach Programu Erasmus + 

zrealizowano - podpisano 10 umów z nowymi uczelniami 

ilość osób 
biorących udział w 
działaniach sieci 
krajowych i 
europejskich 

4 osoby 4 osoby Uczestnictwo przedstawicieli 

uczelni w konferencjach 

dotyczących współpracy z 

zagranicą: Państwowych 

Wyższych Szkół Zawodowych 

Dolnego Śląska, Europejskiej 

Sieci Koordynatorów Programu 

Erasmus + EAEC 

zrealizowano 

ilość osób 
biorących udział w 
działaniach sieci 
regionalnych 

4 osoby 4 osoby Aktywne uczestnictwo w 

pracach Akademickiego Centrum 

Koordynacyjnego w Euroregionie 

Nysa oraz sieci edukacyjnych. 

zrealizowano 

przygotowanie 
wniosków na 
dofinansowanie 
działań w 
Programie 
Erasmus+ 
2016/2017 

4 wnioski o 
dofinansowanie 

5 wniosków o 
dofinansowanie 

Przygotowanie i złożenie nast. 
wniosków: 2 wnioski o realizację 
działań  z krajami programu na 
okres 01.06.2016 – 31.05.2018: 
KA103 oraz POWER. 
Wnioskowane ok. 40 000 Euro, 1 
wniosek o realizację działań w 
ramach Programu Erasmus+ z 
krajami partnerskimi na okres 
01.06.2016 – 31.05.2018,  
wnioskowane 91 515 Euro, 1 
wniosek jako partner w 

zrealizowano – złożono 5 wniosków na dofinansowanie, 
dodatkowo do Polsko-Ukraińskiej Rady Współpracy 
Młodzieży. 3 projekty otrzymały dofinansowanie. 



projekcie Bologna Evaluation 
with Technological Assessment – 
„Project BETA” w ramach 
programu ERASMUS+ w ramach 
konkursu KA2 Capacity Building 
Higher Education in Partner 
Countries. Partner wiodący: 
Hakkari University Turcja, 
partnerzy projeku: Instituto 
Politecnico de Leiria a Ipleiria, 
Portugalia, Hacettepe University, 
Mersin University: Turcja. 

przygotowanie 
wniosku o 
dofinansowanie na 
projekt w ramach 
INTERREG PL-SN 
jako partner 
Wyższej Szkoły 
Zittau-Goerlitz 

1 wniosek o 
dofinansowanie 

1 wniosek o 
dofinansowanie 

Przygotowanie i złożenie 
wniosku o realizację projektu:  
"Wzmocnienie przedszkoli: 
promocja zdrowia przez 
edukację" w ramach Programu 
Współpracy Terytorialnej 
INTERREG Polska – Saksonia 
2014-2020  jako partner 
Wydziału Nauk Społecznych 
Szkoły Wyższej Zittau-Goerlitz.   

zrealizowano -  
projekt nie otrzymał dofinansowania. 

przygotowanie 
wniosku o 
dofinansowanie na 
projekt w ramach 
INTERREG PL-SN 
jako partner 
Uniwersytetu 
Technicznego w 
Dreźnie 

1 wniosek o 
dofinansowanie 

0 Przygotowanie i złożenie 
wniosku o realizację projektu: 
"ScienceTUgo – Polsko-
Niemiecki Klub Naukowy" w 
ramach Programu INTERREG PL-
SN jako partner Uniwersytetu 
Technicznego w Dreźnie, 
Laboratorium Niemieckiego 
Centrum Lotnictwa i 
Kosmonautyki (DLR). 

Złożenie wniosku ze Szkołą Wyższą Zittau-Goerlitz zostało 
odsunięte w czasie. 

przygotowanie 
wniosku o 
dofinansowanie na 
projekt w ramach 
PWT INTERREG CZ-
PL jako partner 
Szkoły Medycznej z 
Trutnova 

1 wniosek o 
dofinansowanie 

1 wniosek o 
dofinansowanie 

Przygotowanie i złożenie 
wniosku o realizację projektu: 
"Transgraniczne kształcenie 
studentów kierunków 
medycznych w ramach PWT 
INTERREG CZ-PL"  jako partner 
Wyższej Szkoły Medycznej z 
Trutnowa. 

Zrealizowano. Projekt otrzymał dofinansowanie. 

przygotowanie 
wniosku o 

2 wnioski o 
dofinansowanie 

0 Przygotowanie wniosków na 
realizację działań w ramach PWT 

nie zrealizowano 



dofinansowanie  
małych projektów  
w ramach PWT 
INTERREG PL-SN 

INTERREG PL-SN Fundusz Małych 
projektów  z udziałem Szkoły 
Wyższej Zittau-Goerlitz oraz 
Uniwersytetu Technicznego w 
Dreźnie. 

 3. Kreowanie 
pozytywnego wizerunku 
Uczelni 

Plan promocji 
uczelni 

1 plan 1 Opracowanie kompleksowego 
planu promocji uczelni 

zrealizowano 

 4. Aktywizacja ruchu 
studenckiego na Uczelni 

Ilość 
zorganizowanych 
imprez 

12 12 zorganizowanie imprez 
studenckich zgodnie z 
preliminarzem pracy Samorządu 
Studenckiego 

zrealizowano 

 1. Liczebność 
członków 
Studenckich Kół 
Naukowych 
2. Wskaźnik 
procentowy  
udziału członków 
kół w 
konferencjach. 
3. Liczba 
wygłoszonych 
referatów 
4. Udział w 
projektach 
badawczych 

1. Wzrost o 10% 
2. Wzrost o 10% 
3. szt. 4 
4. szt. 1 

 Aktywizacja kół naukowych 
poprzez zwiększenie ilości 
członków oraz udział studentów 
w konferencjach naukowych 

zrealizowano 

 organizacja imprez 
dla studentów 

3 3 Wsparcie organizacji imprez 
organizowanych przez polskich 
studentów dla studentów 
zagranicznych: 
1) 2 międzynarodowe spotkania 
studentów: luty, wrzesień 2016 
2) Międzynarodowa wigilia dla 
studentów 2016 

zrealizowano 

 5. Rozszerzenie 
działalności KUTW i 
Uniwersytetu Dziecięcego 

uruchomienie 
Uniwersytetu 
Dziecięcego w 
Jeleniej Górze 

1 1 współpraca ze Szkołą 
Podstawową nr 8 w Jeleniej 
Górze 

zrealizowano 

 6. Poszerzenie współpracy 
ze środowiskami osób 
niepełnosprawnych 

wspólny projekt 
badawczy 

1 projekt 0 udział we wspólnym projekcie 
Nadodrzański Klaster 
Ekonomiczny 

nie zrealizowano 



 


