
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk technicznych

1 0

Opracowanie dokumentacji wniosku 

MNiSW o uruchomienie studiów I 

stopnia w obszarze nauk technicznych. 

Wybór kierunku do opracowania. 

Wybór zespołu realizującego projekt.

Przeprowadzenie rozpoznania 

środowiska gospodarczego.

Pozyskanie kadry dydaktycznej dla 

potrzeb nowego kierunku.

Zakończenie prac planowane na 

czerwiec 2018 r

Oreślono nazwę kierunku, 

opracowano plan nauczania, 

opracowano kierunkowe efekty 

uczenia się zgodnie z Polską 

Ramą Kwalifikacyjną. 

Przeprowadzono rozpoznanie 

rynku gospodarczego w zakresie 

zapotrzebowania na 

określonych specjalistów.

Podjęcie prac nad utworzeniem 

nowej specjalności na kierunku ETI.
1 1

Opracowanie dokumentacji niezbędnej 

do uruchomienia specjalności na 

kierunku Edukacja Techniczno-

Informatyczna studia I stopnia:

Projektant systemów informatycznych

Podpisanie umów z zespołami 

realizującymi projekt.

Przeprowadzenie rozpoznania 

środowiska gospodarczego.

Pozyskanie kadry dydaktycznej dla 

potrzeb nowej specjalności.

Opracowanie matryc efektów 

kształcenia.

Opracowanie planów i programów 

studiów dla potrzeb nowej 

specjalności.

Zakończenie prac planowane na maj 

2018 r.

Opracowano plany i programy 

kształcenia dla nowej 

specjalności. Mimo wykonanej 

pracy, specjalności nie 

uruchomiono z powodu braku 

kandydatów.

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 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

Przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia studiów 

pierwszego stopnia na kierunku 

Pedagogika – Praca Socjalna

1 0

Opracowanie dokumentacji 

niezbędnej do uruchomienia 

kierunku
Nie zrealizowano

2. Dostosowanie kierunków 

kształcenia do możliwości 

rekrutacji studentów z 

zagranicy

Przygotowanie programów 

kształcenia dla studentów z zagranicy
2 0

Opracowanie programów 

kształcenia (specjalności) - po 

jednej na każdy wydział
Nie zrealizowano

3. Uruchomienie jednolitych 

studiów magisterskich/ 

studiów II stopnia

Uruchamianie studiów II stopnia 

"Zarządzanie komunikacją 

marketingową" 

1 0
Po uzyskaniu decyzji MNiSzW 

na otwarcie kierunku 

Wniosek wysłano do 

MNiSW, wniosek nie uzyskał 

pozytywnej opinii

4. Utworzenie nowych 

kierunków studiów 

dostosowanych do potrzeb 

regionalnego rynku pracy

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk medycznych

1 0

Opracowanie dokumentacji 

wniosku MNiSW o 

uruchomienie studiów I 

stopnia na kierunku ratownik 

medyczny. Wysłanie wniosku 

do MNSW październik 2018 r.

Prace wstrzymano z powodu 

trwającychw Ministerstwie 

Zdrowia prac 

nowelizacyjnych Ustawy o 

Państwowym Ratownictwie 

Medycznym

1. Dostosowanie kierunków 

nauczania do potrzeb rynku 

pracy

Strona 2



Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

a) Uruchomienie studiów 

podyplomowych w obszarze nauk 

technicznych

b) Uruchomienie 

interdyscyplinarnych studiów 

podyplomowych w obszarze nauk 

medycznych i nauk społecznych 

"Prawo medyczne"

2 0

Podpisanie umów z osobą/zespołem 

realizującym projekt.

Przeprowadzenie rozpoznania 

środowiska gospodarczego.

Pozyskanie kadry dydaktycznej dla 

potrzeb studiów podyplomowych.

Opracowanie matrycy efektów 

kształcenia.

Opracowanie planu i programu 

studiów podyplomowych.

Zakończenie prac planowane na maj 

2018 r.

Prace wstrzymano z 

powodu: a) braku chętnych 

kandydatów na studia 

techniczno-inżynierskie; b) 

zastąpienia innymi 

działaniami wynikającymi z 

realizacji programów 

rozwojowych KPSW

Uruchomienie w semestrze zimowym 

2018/2019 nowych studiów 

podyplomowych:

- Regionalistyka niemiecka z 

translatoryką                                                          

- Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

2 0
Opracowanie planu i programu 

studiów podyplomowych.

Uruchomiono język 

niemiecki w kontaktach 

biznesowych i turystycznych

6. Wzbogacenie oferty 

Uczelni w zakresie innych 

form  kształcenia np. kursów

Kontynuacja  kursów na WPT:

a) Masaż kosmetyczny twarzy Anti – 

Aenging

b) Kinezytaping

c) Punkty spustowe

d) kursy instruktorskie rekreacji 

ruchowej kierunek WF (3)

5 2 Cały rok akademicki

Uruchomiono kurs: trening 

mentalny w sporcie i 

kinezytaping. Pozostałych 

kursów nie uruchomiono z 

powodu nikłego 

zainteresowania.

5. Poszerzenie oferty studiów 

podyplomowych
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

6a. Utworzenie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego

Utworzenie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego
1 0

Przygotowanie wstępnej 

koncepcji funkcjonowania CKU
Nie zrealizowano

Zakup książek 500 627
Wzbogacenie księgozbioru dla 

kierunków i specjalności 

nowoutworzonych

Książek kupiono wiecej niż 

planowano, ze względu na 

projekt "Program praktyka 

zawodowych w PWSZ"

Prenumerata czasopism 59 tytułów 59
Dla wszystkich kierunków studiów, 

zgodnie z potrzebami wydziałów

Prenumeratę czasopism 

zrealizowano w 100%

Utworzenie Centrum Symulacji 

Medycznej (pomieszczenia)
1 1

Realizacja zgodnie z umową o 

dofinansowanie

Otrzymano dofinansowanie 

projektu w wysokości 2 600 

000zł.Ze środków własnych 

uczelni zadanie dofinansowano 

w wysokości 467 000zł(koszt 

sporządzenia dokumentacji 

projektowej i dofinansowanie 

robót budowlanych) oraz 67 

000zł na wyposażenie ze 

środków  MNiSW

Centrum Integracji Społecznej 1 0

Złożenie kompletnego  wniosku po 

zapewnieniu środków 

pozauczelnianych na finansowanie 

inwestycji.

Projekt wybrany do 

dofinansowania, nie jest 

realizowany z powodu 

wycofania się Partnera projektu-

Miasto Jel. Góra.

7. Dostosowanie księgozbioru 

Biblioteki i Centrum 

Informacji Naukowej do 

potrzeb nowej oferty 

edukacyjnej Uczelni

8. Przygotowanie 

nowoczesnej bazy 

dydaktycznej uwzględniającej 

zmiany w ofercie edukacyjnej
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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. Modernizacja obiektów 

dydaktycznych 

uwzględniająca potrzeby 

edukacyjne wydziałów

Termomodernizacja budynku nr 3 1 0
Pozyskanie środków 

pozabudżetowych (unijnych) na 

realizację inwestycji 

Nie pozyskano środków.

10. Stworzenie warunków 

umożliwiających kształcenie 

osób niepełnosprawnych

Adaptacja pomieszczenia w budynku 

nr 11 na potrzeby osób 

niepełnosprawnych

1 1
Zaprojektowanie i wykonanie 

robót remontowych
Zrealizowano

11. Wprowadzenie 

kształcenia e-learning i online
Zakup niezbędnego oprogramowania 1 1

Realizacja zgodnie z umową o 

dofinansowanie
Zrealizowano

Wdrożenie programu rozwojowego w 

Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze z

wykorzystaniem Monoprofilowego 

Centrum Symulacji Medycznej.

1 1
Realizacja umowy o 

dofinansowanie w okresie od: 

2018-02-01 do: 2021-01-31

Zrealizowano

Utworzenie i wdrożenie 

zintegrowanego programu dla KPSW
1 1

Realizacja umowy  o 

dofinansowanie w okresie od: 

2018-02-01 do: 2022-01-31

Zrealizowano

12. Realizacja programów 

rozwojowych KPSW
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

Wydanie publikacji 8 6

Planuje się wydać 5 tytułów 

książek, dwa numery 

„Zeszytów Wydziału 

Humanistycznego nr XIV i XIV 

oraz „Zeszyty Wydziału 

Przyrodniczo-Technicznego nr 

IX”

Nie wydano 2 tytułów 

czasopism  z powodu 

późnego dostarczenia do 

Rady Wydawniczej 

opracowań autorskich:     1. 

Zeszyty Wydziału 

Humanistycznego XIV nt. 

Zarządzanie komunikacją 

prozdrowotną".                               

2. Zeszyty Wydziału 

Humanistycznego nr XV nt. 

Edukacja małego dziecka"  

Publikacje te bedą wydane 

w 2019 roku.

Zainicjowanie rozwoju 

systematycznych badań naukowych 

na kierunku fizjoterapia

1 1

Badania wydolnościowe na 

grupie aktywnych fizycznie 

mężczyzn. Początek roku 2018.

Realizowane zgodnie 

założeniami i planem badań 

prowadzonych: - w ramach SKN 

PHYSIS kierunku fizjoterapia 

przy współpracy kadry 

akademickiej kierunku 

wychowanie fizyczne; - przez 

kadrę akademicką kierunku 

dietetyka; - przez studentów 

koła naukowego kierunku 

pielęgniarstwo.

1. Utworzenie systemu 

wspierania rozwoju 

naukowego i dydaktycznego 

własnej kadry

II. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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 pielęgniarstwo - studia I i 

II stopnia

1 1

Badania anaukowe z zakresu 

specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej

Realizowane zgodnie 

założeniami i planem badań 

prowadzonych: - w ramach SKN 

PHYSIS kierunku fizjoterapia 

przy współpracy kadry 

akademickiej kierunku 

wychowanie fizyczne; - przez 

kadrę akademicką kierunku 

dietetyka; - przez studentów 

koła naukowego kierunku 

pielęgniarstwo.

Zainicjowanie rozwoju 

systematycznych badań naukowych 

na kierunku dietetyka

1 1

Rozpoczęcie projektu 

badawczego - marze 2018, 

zakończenie projektu - 

październik 2018

Realizowane zgodnie 

założeniami i planem badań 

prowadzonych: - w ramach SKN 

PHYSIS kierunku fizjoterapia 

przy współpracy kadry 

akademickiej kierunku 

wychowanie fizyczne; - przez 

kadrę akademicką kierunku 

dietetyka; - przez studentów 

koła naukowego kierunku 

pielęgniarstwo.

1. Utworzenie systemu 

wspierania rozwoju 

naukowego i dydaktycznego 

własnej kadry
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

Pozyskanie kadry dydaktycznej na 

potrzeby nowego kierunku studiów I 

stopnia w obszarze nauk medycznych

5 5

a) Pozyskanie 5 nauczycieli 

akademickich, dla których Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce 

pracy posiadających stopień 

naukowy doktora w obszarze nauk 

medycznych – medycyna 

ratunkowa i pokrewne.

b) Pozyskanie 1 nauczyciela 

akademickiego, dla którego 

Uczelnia stanowi podstawowe 

miejsce pracy posiadającego tytuł 

naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego 

w obszarze nauk 

medycznych.Uzyskanie pisemnych 

deklaracji/zawarcie umów.

zrealizowano

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.

Nie pozyskano z powodu 

nieuruchomienia kierunku 

ETI. Prace nad utworzeniem 

nowego kierunku w 

obszarze nauk technicznych - 

w toku.

2. Pozyskiwanie pracowników 

naukowo-dydaktycznych, dla 

których Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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

3   profesorów

9   doktorów

3   magistrów lektorów

2   instruktorów

1   profesor

4 doktorów

2 magistrów lektorów

Na potrzeby funkcjonujących 

kierunków i  nowych 

specjalności na kierunkach

Zrealizowano część 

konkursów

3. Udoskonalenie systemu 

oceny kadry dydaktycznej

Rozbudowa instniejącego programu 

do ankietowania wykładowców
1 1

Realizacja zgodnie z umową o 

dofinansowanie
Zrealizowano

Program pilotażowych praktyk 

zawodowych dla studentów II i III 

roku

253 253

realizacja 90% projektu pt. 

"Program praktyk zawodowych 

w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych"

Zrealizowano 

Zawarcie porozumień z 

pracodawcami (firmy), organizacjami 

i instytucjami pożytku publicznego

8 8
Podpisanie porozumień o 

wzajemnej wspólpracy

Podpisano pozorumienia z: CPU 

ZETO ,  CodeTwo,  

Jeleniogórskie Centrum 

Informacji i Edukacji 

Regionalnej Książnica, 

INFORMER IT Solutions,  Int 64 

Sp. .z o.o Spółka Komandytowa,  

MAT Z i P Górscy, AWF 

Warszawa, Przedszkole Miejskie 

nr 4.

2. Pozyskiwanie pracowników 

naukowo-dydaktycznych, dla 

których Uczelnia stanowi 

podstawowe miejsce pracy

1. Umacnianie związku 

Uczelni z przedsiębiorcami, 

organami administracji 

państwowej samorządowej 

oraz stowarzyszeniami i 

fundacjami

III. Otwarcie Uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

Umocnienie współpracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi
1 1

Organizacja konkursu 

kulturoznawczego dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych

Zorganizowano wydarzenie z 

okazji siódmej rocznicy 

działalności Akademickiej 

Rozgłośni Jeleniej Góry z 

udziałem uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

osoby biorące udział w mobilności 

pracowników
45 osób 47

Organizacja mobilności 

pracowników w ramach Programu 

Erasmus+:  rekrutacja 

pracowników, wyjazdy i przyjazdy 

pracowników, m. in. podczas 

konferencji Erasmus + i tygodnia 

Szkoleniowo-Dydaktycznego dla 

pracowników 16 - 20.04.2018  

Zorganizowano przyjazdy 16 

pracowników z zagranicy 

oraz 31 wyjazdów 

pracowników KPSW, łącznie 

47 osób, dla 

przyjeżdżających 

zorganizowano m.in. 

Konferencję Erasmus+ i 2 

Tygodnie Szkoleniowo 

Dydaktyczne

osoby biorące udział w mobilności 

studentów
40 osób 43

Organizacja mobilności studentów 

w ramach Programu Erasmus+: 

rekrutacja studentów, wyjazdy na 

studia i praktyki, przyjazdy 

studentów

zrealizowano 23 przyjazdów 

studentów i 20 wyjazdów 

studentów, łącznie 43 

podpisanie nowych umów w ramach 

Programu Erasmus +
3 nowe umowy 6

Podpisanie umów o współpracy z  

3 nowymi uczelniami w ramach 

Programu Erasmus + 

podpisano 6 umów o 

współpracy w ramach 

Programu Erasmus + z 2 

uczelniami w Portugalii, 1 

we Włoszech, jedną w 

Chinach, jedną w Turcji i 1 w 

Republice Czeskiej

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 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

Program transgraniczny INTERREG 130 130
Zgodnie z harmonogramem i 

programem Projektu

Przyjazdy i wyjazdy 

studentów na warsztaty, 

kursy językowe i konferencję

Plan promocji 1 1
realizacja zgodnie z planem 

rzeczowo-finansowym
zrealizowano

3. Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Uczelni

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 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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 1

4 seminaria, 1 konferencja 

międzynarodowa, 1 konkurs, 

3 koła naukowe

1 seminarium i 1 konferencja

Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej współorganizowane ze 

środowiskiem lokalnym i mające na 

celu promocję nowego 

interdyscyplinarnego kierunku studiów 

drugiego stopnia Zarządzanie 

komunikacją marketingową

- współorganizacja z Uniwersytetem 

Wrocławskim, Wydziałem Prawa, 

Administracji i Ekonomii 

międzynarodowej konferencji Zdrowie 

i style życia – Wrocław 2018  -1 

seminarium Zakładu Filologii

- konkurs kulturoznawczy o monarchii 

brytyjskiej oraz Szwajcarii: A Glimpse 

of British Monarchy i Schweiz in 

Übersicht

- 1 konferencja Zakładu Pedagogiki pt.: 

Twórczość codzienna

 w teorii i praktyce edukacyjnej

Zrealizowano

Organizacja konferencji naukowych 2 2

Organizacja międzynarodowej 

konferencji naukowej z zakresu 

nauk medycznych, czerwiec, 

organizacja studenckiej 

konferencji naukowej w ramach 

programu INTERREG.

Zrealizowano

3. Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

Prowadzenie działań edukacyjno - 

promocyjnych w środowisku
7 7

Kierunek ETI: realizacja wykładów 

otwartych i warsztatów 

matematycznych dla młodzieży szkół 

srednich. Realizacja "Indywidualnych 

drzwi otwartych". Prowadzenie 

interaktywnego laboratorium 

(chemiczne, fizyczne) Kierunek WF: 

organizacja imprez rekreacyjnych i 

sportowych (Rzepakowa Dycha, 

Olimpiada Malucha, biegi przełajowe, 

turniej piłki wodnej, Mistrzostwa 

Uczelni w pływaniu). Kierunek 

fizjoterapia i pielęgniarstwo: 

współorganizacja Biegu Piastów. 

Kierunek dietetyka - turniej Master 

Chief dla przedszkolaków. Zgodnie z 

planem promocji Wydziału

Zrealizowano

Organizacja warsztatów 

szkoleniowych dla studentów
2 0

Warsztaty z zakresu pielęgnacji 

niemowlęcia:

Kąpiel, karmienie, pielęgnacja 

skóry. Warsztaty organizowane 

przez studentki kierunku 

pielęgniarskiego dla 

zainteresowanych studentów z 

kierunków prowadzonych w 

Uczelni.

Nie wykonano z powodu 

braku zainteresowania.

3. Kreowanie pozytywnego 

wizerunku Uczelni

4. Aktywizacja ruchu 

studenckiego na Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

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”

10 10
zgodnie z planem promocji 

Wydziału

Zrealizowano zgodnie z 

planem

4. Aktywizacja ruchu 

studenckiego na Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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

Prowadzenie wykładów i warsztatów 

w ramach działalności Uniwersytetu 

Dziecięcego

1 1
Zgodnie z planem działalności 

Uniwersytetu

1.Przeprowadzenie 

„wspólnego kolędowania” 

we współpracy ze Szkołą nr 

8 w Jeleniej Górze

2. Zorganizowanie 

warsztatów dla 

podopiecznych przedszkoli i 

wybranych klas I-III  w 

Jeleniej Górze (ok. 120 

dzieci) pt. „Zimowa iskierka 

”Warsztaty projektu 

edukacyjnego – 

Dziecko i sztuka

- Edukacja muzyczna

3. Przeprowadzenie 

warsztatów rozwijania 

zainteresowań 

przyrodniczych

pt. Kształtowanie 

kreatywności przyrodniczej

6. Poszerzenie współpracy ze 

środowiskami osób 

niepełnosprawnych

Program DOMINO 1 1

Współdziałanie z miastem 

Jelenia Góra przy realizacji 

programu DOMINO

Zrelizowano
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 1/2019

Senatu KPSW z dnia 22.02.2019 r.

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.

7. Realizacja programów 

wzmacniających współpracę 

z otoczeniem gospodarczym

Realizacja projektu 

pozakonkursowego  o charakterze 

koncepcyjnym pt. „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych 

Wyższych Szkołach Zawodowych”

1 1

Realizacja umów o 

dofinansowanie w okresie do 

stycznia 2019

Zrelizowano

Uczelnia

WPT

WNHiS

Współpraca z zagranicą

Biblioteka

Dział techniczny
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