
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

I

Uruchomienie nowych specjalności 

na kierunku pedagogika                                                                                                                                                                                     

1.Resocjalizacja z bezpieczeństwem 

wewnętrznym;

2.Logopedia;

3.Pedagogika wczesnoszkolna i 

wychowanie przedszkolne z 

nauczaniem języka angielskiego;

4.Resocjalizacja z psychologicznym 

przygotowaniem do pracy w służbach 

mundurowych;                                                                                                                           

5.Resocjalizacja z kryminologią.

5 5

Opracowanie 5 planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

Dokumentacja została 

opracowana w całości. Z 

uwagi na zbyt małą liczbę 

studentów uruchomiono 1 

specjalność

Uruchomienie nowych specjalności 

na kierunku filologia:                                                                                      

1.Filologia angielska z językiem 

biznesu;                                                          

2.Filologia germańska z językiem 

biznesu;                                                                         

3.Filologia germańska z 

realioznawstwem.

3 3

Opracowanie 3 planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

Dokumentacja została 

opracowana w całości. Z 

uwagi na zbyt małą liczbę 

studentów uruchomiono 2 

specjalności

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Rozrzeszenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej Uczelni

Cel

1. Dostosowanie kierunków 

nauczania do potrzeb rynku 

pracy

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Uruchomienie nowych specjalności 

na kierunku dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna:                                                       

1.Kreowanie wizerunku i reklama;

2.Korespondent sytuacji kryzysowych 

i konfliktów zbrojnych;

3.Promocja w turystyce górskiej;

4.Event i kreowanie wizerunku.

4 4

Opracowanie 4 planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

Dokumentacja została 

opracowana w całości. Z 

uwagi na zbyt małą liczbę 

studentów uruchomiono 1 

specjalność

Opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia 

specjalności na kierunku Dietetyka 

studia I stopnia:

1.Dietoterapia i dietoprofilaktyka

2.Dietetyka w turystyce

2 2

Opracowanie 2 planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

Zakończenie prac planowane 

na maj 2017 r.

Dokumentacja została 

opracowana w całości. Z 

uwagi na zbyt małą liczbę 

studentów uruchomiono 1 

specjalność

Opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia 

specjalności na kierunku Edukacja 

Techniczno - Informatyczna studia I 

stopnia:

1.Systemy informatyczne w 

medycynie

2.Hybrydowe systemy zasilania

3.Inżynieria oprogramowania

3 3

Opracowanie 3 planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

Zakończenie prac planowane 

na maj 2017 r.

Dokumentacja została 

opracowana w calości. Z 

uwagi na zbyt małą liczbę 

studentów uruchomiono 1 

specjalność

1. Dostosowanie kierunków 

nauczania do potrzeb rynku 

pracy
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Uruchomienie interdyscyplinarnych 

studiów magisterskich na kierunku 

Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna – wstępnna nazwa 

Menedżer Komunikacji Medialnej

1 1

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów.

Przygotowano 

dokumentację, wysłano 

wniosek o uruchomienie 

studiów

uruchomienie studiów II stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo.

1 2

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów. 

Wysłanie wniosku do MNSW 

początek roku 2017

Zrealizowanao w całości, 

uruchomiono studia II 

stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo oraz 

jednolite studia magisterskie 

na kierunku fizjoterapii.

3. Utworzenie nowych 

kierunków studiów 

dostosowanych do potrzeb 

regionalnego rynku pracy:

Utworzenie studiów I stopnia w 

obszarze nauk technicznych 
1 0

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów.

Wysłanie wniosku do MNiSW 

planowane na koniec 2017 r.

Wykonano w 25%, 

opracowano sylwetkę 

absolwenta, matrycę 

efektów kształcenia, plan 

kształcenia, 

przeprowadzono badania 

środowiska

2. Uruchomienie studiów II 

stopnia
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Uruchomienie studiów 

podyplomowych:                                      

1.Terapia pedagogiczna z arteterapią;

2.Rewalidacja. Praca z uczniem o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.

2 2

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

Zrealizowano zgodnie z 

planem

Uruchomienie studiów 

podyplomowych:                                                         

1.Regionalistyka niemiecka z 

translatoryką

1 0

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów

W trakice realizacji

Uruchomienie studiów 

podyplomowych w obszarze nauk 

technicznych

1.Inżynieria bezpieczeństwa 

1 0

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta, 

utworzenie matrycy oraz 

przygotowanie sylabusów.

Zakończenie prac planowane 

na maj 2017 r.

Nie zrealizowano

4. Poszerzenie oferty studiów 

podyplomowych
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

5. Wzbogacenie oferty 

Uczelni w zakresie innych 

form  kształcenia np. kursów

Uruchomienie kursów na WPT:

a) Kierunek WF – 3 kursy

b) Kierunek fizjoterapia – 1 kurs

c) Kierunek ETI – 1 kurs

d) Kierunek pielęgniarstwo – 1 

6 6

Opracowanie planów, 

programów nauczania, 

sylwetek absolwenta.

Zakończenie prac - koniec 

2017 roku

Zrealizowano zaplanowaną 

liczbę kursów - 3 kursy na 

kierunku WF oraz 3 kursy na 

kierunku fizjoterapia (dwa 

dodatkowe w zamian za 

zaplanowany kurs na 

kierunku pielęgniarstwo i 

ETI). Kontynułowane są 

kursy rozpoczęte (Anti-

Aeging twarzy - Fizjo. i kursy 

instruktorskie na WF.

Zakup książek 500 545

Wzbogacenie księgozbioru 

dla kierunków i specjalności 

nowoutworzonych

Zakup książek zrealizowano 

w 109%. 

Prenumerata czasopism 59 tytułów 59

Dla wszystkich kierunków 

studiów, zgodnie z 

potrzebami wydziałów

Prenumeratę czasopism 

zrealizowano w 100%

6. Dostosowanie księgozbioru 

Biblioteki i Centrum 

Informacji Naukowej do 

potrzeb nowej oferty 

edukacyjnej Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Utworzenie Centrum Symulacji 

Medycznej (pomieszczenia)
2.500.000,- 0 zł

1.Złożenie kompletnego 

wniosku o dofinansowanie.

2. Uzyskanie dofinansowania.

3.Wykonanie projektu 

budowlanego na adaptację 

pomieszczeń.

4.Wykonanie prac 

budowlanych i 

instalacyjnych.

5.Postępowanie przetargowe 

na zakup sprzętu 

medycznego i wyposażenia 

pomieszczeń CSM. 

Otrzymano dofinansowanie

Centrum Integracji Społecznej 1 0

Pozyskanie środków 

pozabudżetowych na  

realizację inwestycji. 

Projekt w ocenie

8. Modernizacja obiektów 

dydaktycznych 

uwzględniająca potrzeby 

edukacyjne wydziałów

Termomodernizacja budynku nr 3 1.600. 000,- 0

Pozyskanie środków 

pozabudżetowych (unijnych) 

na realizację inwestycji 

Nie pozyskano środków

7. Przygotowanie 

nowoczesnej bazy 

dydaktycznej uwzględniającej 

zmiany w ofercie edukacyjnej
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

9. Doskonalenie jakości 

kształcenia na KPSW

Wprowadzenie innowacyjnych metod 

kształcenia na WPT
liczba kursów 9 9

Przystąpienie do konkursu 

budowy CSM (Opracowanie 

dokumentacji CSM – z chwilą 

ogłoszenia konkursu)

Wykonano w 100%, 

otrzymano dotację

II. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

1. Wspieranie rozwoju 

naukowego własnej kadry 

dydaktycznej

Wydanie publikacji 7 7

Planuje się wydać 4 tytuły 

książek oraz dwa „Zeszyty 

Wydziału Humanistycznego 

nr XII i XIII oraz „Zeszyty 

Wydziały Przyrodniczo-

Technicznego nr IX”

Wydano zgodnie z planem:

a)  2 tytuły książek

b)  Zeszyty WH nr XII i XIII

c)  Zeszyty WP-T nr IX

Poza planem wydano:

a)  Wąsik Z.: The 36th 

International Human Science 

     Research Conference 

”Between Necessity and 

Choice:  

     Existential Dilemmas in 

the Human Life-World”

b). Witryna UTW nr 11/2017

Nie wydano z powodu 

niedostarczenia do Rady 

Wydawniczej opracowań 

autorskich:

a)  Barszczewski W.,  

Staszewska A. : Chemia i 

analiza

     żywności

b) Zaprucki J.: Wiara i 

uprzedzenia. Motyw religi                              

     i w  twórczości Fedora 

Sommera
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 

wynikające z planów studiów

1 profesor

5 doktorów

4 magistrów lektorów

4 instruktorów

2 profesorów                                             

2 doktorów                                                    

2 magistrów

Na potrzeby funkcjonujących 

kierunków i  nowych 

specjalności na kierunkach

Zrealizowano częściowo

Pozyskanie kadry dydaktycznej na 

potrzeby nowego kierunku studiów I 

stopnia w obszarze nauk 

technicznych

6 0

a) Pozyskanie 5 nauczycieli 

akademickich, dla których 

Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy 

posiadających stopień 

naukowy doktora w obszarze 

nauk technicznych.

b) Pozyskanie 1 nauczyciela 

akademickiego, dla którego 

Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy 

posiadającego tytuł naukowy 

profesora lub stopień 

naukowy doktora 

habilitowanego w obszarze 

nauk technicznych

Nie zrealizowano

2. Pozyskiwanie pracowników 

naukowo-dydaktycznych, dla 

których Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

3. Udoskonalenie systemu 

oceny kadry dydaktycznej

wdrożenie nowego systemu oceny 

kadry dydaktycznej.
1

Przeprowadzenie ankietyzaji 

w nowym systemie.
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

seminaria, konferencje, konkursy

3 seminaria

4 konferencje

1 konkurs

3 seminaria

2 konferencje

1 konkurs

•seminarium: Skandale i 

skandaliści w sferze 

publicznej

• seminarium: Dziecko i 

sztuka – wzajemne 

przenikanie się

• seminarium dla studentów 

oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych przy 

udziale służb mundurowych: 

Narkotyki, dopalacze

• konferencja: The 36th 

International Human Science 

Research Conference

•  współorganizacja 

konferencji dla doktorantów 

Uniwersytetu 

Zielonogórskiego (Zakład 

Pedagogiki)

• konferencja: Współczesne 

dyskursy edukacji

• konferencja: Edukacja 

wspólnotowa

• konkurs kulturoznawczy o 

Australii   i Austrii: A Glimpse 

of Australia i Austria in 

Übersicht

Zrealizowano częściowo

4. Rozwijanie działalności 

naukowej na KPSW
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Zainicjowanie rozwoju 

systematycznych badań naukowych 

na kierunku fizjoterapia

1 1

Badania naukowe z udziałem 

studentów Studenckiego Koła 

Naukowego Fizjologii 

Wysiłku. Badania 

wydolnościowe dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i 

gimnazjalnych z Jeleniej Góry 

i okolic uprawiających grę w 

piłkę nożną. – rozpoczęcie 

styczeń 2017, powtórzenie – 

kwiecień 2017, zakończenie – 

czerwiec 2017

Zrealizowano zgodnie z 

planem

Uzyskanie parametryzacji Zeszytów 

Wydziału Przyrodniczo - 

Technicznego

1 1

Powołanie Rady Naukowej 

Wydawnictwa.

Pozyskanie recenzentów 

zewnętrznych.

Ustalenie zespołu 

redakcyjnego.

Zrealizowano zgodnie z 

planem

4. Rozwijanie działalności 

naukowej na KPSW
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Organizacja seminariów lub 

konferencji
2 2

Organizacja konferencji 

naukowej w zakresie leczenia 

ran.

Organizacja konferencji 

naukowej – biathlon

Zrealizowano zgodnie z 

planem

Aktywizacja Studenckich Kół 

Naukowych

Wzrost liczby aktywnie 

działających kół naukowych o 

1

1
Powołanie koła naukowego 

na kierunku Dietetyka

Zrealizowano zgodnie z 

planem

Nowe umowy o współpracy 5 5

Zawarcie umów na potrzeby 

uruchomienia studiów 

drugiego stopnia na kierunku 

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna oraz nowych 

specjalności

Zrealzowano (podpisano 32 

porozumienia)

Przeprowadzenie wykładów i 

warsztatów dla uczniów ze szkół 

ponadgimnazjanych regionu.

10 10

Umacnianie kontaktów z 

lokalnym środowiskiem 

młodzieży licealnej

Zrealizowano zgodnie z 

planem

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami

4. Rozwijanie działalności 

naukowej na KPSW

III. Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Organizacja imprez integracyjnych we 

współpracy ze szkołami oraz 

instytucjami oświaty i kultury
4 4

• Pedagogika: 

- Cykliczne, organizowane we 

współpracy z lokalnymi 

szkołami podstawowymi, 

- Jasełka;

- Udział studentów w 

projekcie: „Wychowanie do 

nauczanie włączającego – 

praktyczne warsztaty 

wychowawcze wyposażające 

w wiedzę i kompetencje 

niezbędne do prawidłowego 

nauczania włączającego i 

integrującego”

• Filologia:

- Cykliczny, objęty 

patronatem Rektora,  

konkurs kulturoznawczy dla 

uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych

Zrealizowano zgodnie z 

planem

Program pilotażowych praktyk 

zawodowych dla studentów II i III 

roku

176

realizacja 70% projektu pt. 

"Program praktyk 

zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach 

Zawodowych"

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

Działania edukacyjno – promocyjne w 

środowisku
6 6

1.Wykłady otwarte

2.Warsztaty dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnej

3.Realizacja „Indywidualnych 

drzwi otwartych”

4.Gry, konkursy, zabawy                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.Interaktywne laboratorium

6.Organizacja imprez 

rekreacyjnych i sportowych

Zrealizowano zgodnie z 

planem

wyjazdy szkoleniowe pracowników 47 47

Organizacja mobilności 

pracowników w ramach 

Programu Erasmus+: 

wyjazdy, rekrutacja 

pracowników, przyjazdy 

pracowników

zrealizowano – w 

działaniach wzięło udział 24 

pracowników z zagranicy 

oraz 23 pracowników KPSW, 

łącznie 46 osób, dla 

przyjeżdżających 

zorganizowano m.in. 

Konferencję Erasmus+ i 3 

Tygodnie Szkoleniowo 

Dydaktyczne

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami

2. Rozszerzenie i 

wzmocnienie kontaków 

KPSW z krajowymi i 

zagranicznymi uczelniami i 

ośrodkami naukowymi
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

wyjazdy szkoleniowe studentów 50 46

Organizacja mobilności 

studentów w ramach 

Programu Erasmus+: 

wyjazdy, rekrutacja 

studentów, przyjazdy 

studentów

zrealizowano - przyjazdy 27 

studentów, wyjazdy 19 

studentów, łącznie 46 osób

podpisanie umów w ramach 

Programu Erasmus +
3 3

Podpisanie umów o 

współpracy z minimum 3 

nowymi uczelniami w ramach 

Programu   Erasmus + 

zrealizowano 

Wniosek o dofinansowanie  małych 

projektów  w ramach PWT INTERREG 

PL-SN 

1 0

Przygotowanie wniosku na 

realizację działań w ramach 

PWT INTERREG PL-SN 

Fundusz Małych projektów  z 

udziałem Szkoły Wyższej 

Zittau-Goerlitz (Współpraca 

bibliotek)

partner poprosił o 

odsunięcie przygotowanie 

wniosku i realizacji projektu 

w czasie. Zrealizowano 

projekt w ramach PWT 

INTERREG PL-CZ Fundusz 

Małych projektów  z 

partnerem: organizacją 

Strevlik z Republiki Czeskiej 

„Rzeka Smeda łączy nas”.

2. Rozszerzenie i 

wzmocnienie kontaków 

KPSW z krajowymi i 

zagranicznymi uczelniami i 

ośrodkami naukowymi
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

3. Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Uczelni
Plan promocji 1 1

realizacja zgodnie z planem 

rzeczowo-finansowym
zrealizowano

Organizacja imprez sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych dla 

pracowników i studentów

6 6

Kontynuacja organizowanych  

imprez sportowo – 

rekreacyjnych dla młodzieży 

akademickiej:

1.Mistrzostwa Uczelni w 

futsalu.

2.Mistrzostwa Uczelni w piłce 

siatkowej.

3.Mistrzostwa Uczelni w 

koszykówce.

4.Uczelniane biegi 

przełajowe.

Organizacja wspólnych 

imprez dla pracowników i 

studentów:

1.Mecz piłki wodnej.

2.Święto Uczelni.

Zrealizowano zgodnie z 

planem

wspołpraca z Samorządem 

Studenckim
1 1

Wspieranie Samorządu 

Studenckiego w realizacji 

jego zamierzeń

Zrealizowano zgodnie z 

planem

4. Aktywizacja ruchu 

studenckiego na Uczelni

Strona 17



Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 3/2018

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

sprawozdzanie

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie

1 2 3 4 5 6 7

Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 

celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu

Lp.

5. Rozszerzenie działalności 

KUTW i Uniwerystetu 

Dziecięcego

Projekt pt. "Wsparcie Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku"
1 0

Realizacja działań zgodnie z 

treścią złożonego wniosku
Nie pozyskano środków

6. Poszerzenie współpracy ze 

środowiskami osób 

niepełnosprawnych

Program MOST 1 1

Współdziałanie z miastem 

Jelenia Góra przy realizacji 

programu MOST

zrealizowano

Uczelnia

WNHiS

WPT

Współpraca z zagranicą

Biblioteka

Dział techniczny
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