
Plan działalności na rok 2019

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Załącznik do Uchwały 2/2019

Senatu KPSW

Nazwa

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4

Nowelizacja prowadzonych 

kierunków studiów zgodnie z Polską 

Ramą kwalifikacyjną.

5

Dostosowanie dokumentacji programowej dla kierunków 

realizowanych przez Wydział zgodnie z wytycznymi Działu Nauczania 

i Spraw Studenckich. 

Wprowadzenie do programu 

nauczania kierunku pielęgniarstwo 

nowoczesnych metod dydaktycznych

44

Opracowanie scenariuszy do zajęć dydaktycznych i wprowadzenie 

metod symulacji w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznej.

Nowelizacja prowadzonych 

kierunków studiów zgodnie                 

z Polską Ramą kwalifikacyjną.

4

Modyfikacja dokumentacji kierunków w związku z nowymi 

uwarunkowaniami prawnymi (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce)

Wprowadzenie do programu 

nauczania kierunku Dziks 

nowoczesnych metod dydaktycznych

2
Dostosowanie zajęć do prowadzenia poszczególnych kursów w 

nowoczesnych laboratoriach- studio telewizyjne, studio DJ,

2. Dostosowanie kierunków kształcenia do 

możliwości rekrutacji studentów z zagranicy
Przygotowanie programów 

kształcenia dla studentów z zagranicy
20 Przygotowanie sylabusów w języku angielskim

Rozpoczęcie prac nad 

uruchomieniem  studiów 

magisterskich na kierunku 

psychologia

1
Opracowanie dokumentacji wniosku do MNiSW ws studiów drugiego 

stopnia- planowane zakończenie prac- marzec 2019

Wznowienie prac nad 

uruchomieniem studiów drugiego 

stopnia 

1
Opracowanie dokumentacji wniosku do MNiSW ws jednolitych 

studiów magisterskich 

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

I. Rozrzeszenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej Uczelni

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

1. Dostosowanie kierunków nauczania do 

potrzeb rynku pracy

3. Uruchomienie jednolitych studiów 

magisterskich/ studiów II stopnia
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Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk technicznych

1

Opracowanie dokumentacji wniosku do MNiSW i uruchomienie 

studiów I stopnia Informatyka inżynierska. 

Pozyskanie kadry dydaktycznej dla potrzeb nowego kierunku.

Zakończenie prac planowane na maj 2019 r

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk medycznych, nauk o zdrowiu i 

kulturze fizycznej.

1

Opracowanie dokumentacji wniosku MNiSW o uruchomienie 

studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. Wysłanie 

wniosku do MNSW październik 2019 r.

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów I stopnia w obszarze 

nauk medycznych

1

Opracowanie dokumentacji wniosku MNiSW o uruchomienie 

studiów I stopnia na kierunku ratownik medyczny. Wysłanie wniosku 

do MNSW październik 2019 r.

Przygotowanie do uruchomienia 

nowych studiów II stopnia w obszarze 

nauk społecznych

1
Opracowanie dokumentacji wniosku do MNiSW ws studiów drugiego 

stopnia- planowane zakończenie prac- marzec 2019. 

Uruchomienie interdyscyplinarnych 

studiów podyplomowych w obszarze 

nauk medycznych i nauk społecznych 

"Komunikacja z pacjentem i jego 

rodziną"

1

Podpisanie umów z osobą/zespołem realizującym projekt.

Przeprowadzenie rozpoznania środowiska gospodarczego.

Pozyskanie kadry dydaktycznej dla potrzeb studiów podyplomowych.

Opracowanie matrycy efektów uczenia się.

Opracowanie planu i programu studiów podyplomowych.

Zakończenie prac planowane na czerwiec 2019 r.

Uruchomienie w semestrze letnim 

2018/2019 nowych studiów 

podyplomowych:

- Język niemiecki w kontaktach 

biznesowych i turystycznych                                                          

1 Rekrutacja

4. Utworzenie nowych kierunków studiów 

dostosowanych do potrzeb regionalnego 

rynku pracy

5. Poszerzenie oferty studiów podyplomowych
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Cel

6. Wzbogacenie oferty Uczelni w zakresie 

innych form  kształcenia np. kursów

Kontynuacja  kursów na WPT:

a) Masaż kosmetyczny twarzy Anti – 

Aenging

b) Kinezytaping

c) Kurs piłkami edukacyjnymi 

EDU_BALL

d) Kurs instruktorski odnowy 

biologicznej

e) kursy instruktorskie rekreacji 

ruchowej kierunek WF (2) 

f) trening mentalny w sporcie

7 Cały rok akademicki

6a. Utworzenie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego

Utworzenie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego
1 Przygotowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania CKU

Zakup książek (wirtualnych) w bazie 

IBUK LIBRA
1310

Wzbogacenie księgozbioru dla kierunków i specjalności 

nowoutworzonych

Prenumerata czasopism 54 Dla wszystkich kierunków studiów, zgodnie z potrzebami wydziałów

Centrum Integracji Społecznej 1
Uruchomienie środków inwestycyjnych z obligacji Ministerstwa 

Nauki 

Utworzenie uczelnianego żłobka w 

budynku przy ul.Zamojskiego.
1

1. Sporządzenie koncepcji przebudowy budynku, 2. Ogłoszenie 

postepowania przetargowego na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej przebudowy. 3. Przetarg na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych.

Zakupy niezbędnego sprzętu i 

oprogramowania do realizacji zajęć 

dydaktycznych

zgodnie z możliwościami 

budżetu Uczelni
Zgodnie z Programem Rozwojowym KPSW

9. Modernizacja obiektów dydaktycznych 

uwzględniająca potrzeby edukacyjne 
Termomodernizacja budynku nr 3 1

Pozyskanie środków pozabudżetowych (unijnych) na realizację 

inwestycji 

10. Stworzenie warunków umożliwiających 

kształcenie osób niepełnosprawnych
Modernizacja budynku 11 1 Przygotowanie dokumentacji

8. Przygotowanie nowoczesnej bazy 

dydaktycznej uwzględniającej zmiany w ofercie 

edukacyjnej

7. Dostosowanie księgozbioru Biblioteki i 

Centrum Informacji Naukowej do potrzeb 

nowej oferty edukacyjnej Uczelni
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Cel

11. Wprowadzenie kształcenia e-learning i 

online
Wdrożenie platformy e-learningowej 4 Przygotowanie treści przedmiotowych do platfromy e-learningowej

Wydanie publikacji 5

Planuje się wydać 3 tytuły książek, „Zeszyty Wydziału 

Humanistycznego" nr XVI oraz „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-

Technicznego "nr XI

Kontynuacja badań naukowych na 

kierunku pielęgniarstwo - studia I i II 

stopnia

1
Badania anaukowe z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. 

Cały rok akademicki.

Kontynuacja badań naukowych na 

kierunku dietetyka
1 Cały rok akademicki.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

kadry akademickiej

Zespoły kierownicze, kadra 

akademicka prowadzonych 

kierunków studiów.

Zgodnie z Programem Rozwojowym KPSW.

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 

wynikające z planów studiów

Kadra akademicka 

legitymująca się praktycznym 

dorobkiem zawodowym.

Na potrzeby funkcjonujących kierunków i nowych specjalności na 

kierunkach.

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 

wynikające z planów studiów

Kadra akademicka 

legitymująca się praktycznym 

dorobkiem zawodowym.

Na potrzeby funkcjonujących kierunków i nowych specjalności na 

kierunkach.

12. Realizacja programów rozwojowych KPSW

2. Utworzenie systemu pozyskiwania 

pracowników naukowo-dydaktycznych, dla 

których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce 

pracy

Cały rok akademicki.

Relizacja zgodnie z harmonogramami projektów

II. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni

1. Utworzenie systemu wspierania rozwoju 

naukowego i dydaktycznego własnej kadry

Kontynuacja badań naukowych na 

kierunku fizjoterapia
1

Programy rozwojowe dla czterech 

Projektów Unijnych
4
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Cel

3. Udoskonalenie systemu oceny kadry 

dydaktycznej
Rozbudowa instniejącego programu 

do ankietowania wykładowców
1 Dostosowanie sysyemu oceny kadry dydaktycznej do Ustawy 2.0

Zawarcie porozumień z 

pracodawcami (firmy), organizacjami 

i instytucjami pożytku publicznego

4 Podpisanie porozumień o wzajemnej wspólpracy

Umocnienie współpracy ze szkołami 

ponadpodstawowymi
2

Objęcie patronażem klas w: Zespole Szkół Turystyczno - 

Ekonomicznych w Jeleniej Górze, Liceum Ogólnokształcącego w 

Kamiennej Górze. Organizacja (przy współpracy z klubami piłki 

nożnej) turnieju piłki nożnej dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych połączonego z badaniem wydolności.

Seminaria, konferencje, konkursy 3

Realizacja gry miejskiej, podpisanie porozumienia i udział w Biegu 

Piastów, konferencja naukowa z zakresu aktywności fizycznej, 

realizacja zajęć wynikająca z projektów: Zima w KPSW, Akademia 

Młodego Studenta; organizacja (przy współpracy z klubami piłki 

nożnej) warsztatów szkoleniowych dla trenerów piłki nożnej.

Zawarcie porozumień z 

pracodawcami (firmy), organizacjami 

i instytucjami pożytku publicznego

14

Zawarcie nowych porozumień na potrzeby nowej  specjalności oraz 

w związku z modyfikacją dokumentacji kierunku.   Podtrzymywanie 

dotychczasowej współpracy (Muzyczne Radio, TV Dami, TV Strimeo, 

Nowiny jeleniogórskie, Polskie Radio Wrocław),

Zawarcie nowych porozumień na potrzeby realizacji praktyk 

studenckich na specjalnościach filologia angielska

i germańska z językiem biznesu

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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Umocnienie współpracy ze szkołami 

średnimi
8

Prowadzenie, w ramach promocji i wzmacniania współpracy, 

wykładów i warsztatów w szkołach średnich. 

Współpraca z wydawnictwem Pearson w organizacji konferencji dla 

nauczycieli języka angielskiego                              i niemieckiego

Zorganizowanie warsztatów dotyczących aktywności na rynku pracy 

z udziałem uczniów szkół średnich.

Seminaria, konferencje, konkursy

4 seminaria,                          3 

wykłady,                              1 

konkurs

Seminarium „Myśl i obraz”.

Seminarium filologiczne o tematyce tłumaczeniowej.

Seminarium Zakładu Pedagogiki „Twórczość codzienna w teorii i 

praktyce edukacyjnej”

Seminarium dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

przy udziale służb mundurowych KMP „Bezpieczeństwo to nasza 

wspólna sprawa”

liczba mobilności pracowników 45 mobilności

Organizacja mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+:  

rekrutacja pracowników, wyjazdy i przyjazdy pracowników, m. in. 

podczas konferencji Erasmus + i tygodni Szkoleniowo-Dydaktycznych 

dla pracowników 08 - 12.04.2019 oraz 23-26.04.2019  

liczba mobilności studentów 40 mobilności

Organizacja mobilności studentów w ramach Programu Erasmus+: 

rekrutacja studentów, wyjazdy na studia i praktyki, przyjazdy 

studentów
podpisanie nowych umów w ramach 

Programu Erasmus +
3 nowe umowy

Podpisanie umów o współpracy z  3 nowymi uczelniami w ramach 

Programu Erasmus + 

Program transgraniczny INTERREG 

POLSKA-CZECHY
1 wniosek

złożenie propozycji projektowej do 15.04.2019 i wniosku ze Średnią i 

Wyższą Szkołą Medyczną z Trutnova do 30.09.2019

2. Rozszerzenie i wzmocnienie kontaków KPSW 

z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i 

ośrodkami naukowymi

1. Umacnianie związku Uczelni z 

przedsiębiorcami, organami administracji 

państwowej samorządowej oraz 

stowarzyszeniami i fundacjami
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Cel

Prowadzenie działań edukacyjno - 

promocyjnych w środowisku
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 („Gry miejskie”, Rzepakowa Dycha, 

Olimpiada Malucha, biegi przełajowe, turniej piłki wodnej, 

Mistrzostwa Uczelni w pływaniu). Kierunek fizjoterapia: strefa 

mazażu na Rzepakowej Dysze w Męcince,  Kierunek fizjoterapia i 

wychowanie fizyczne: współorganizacja Biegu Piastów. Kierunek 

fizjoterapia i dietetyka: udział w trzeciej edycji Gier Miejskich w 

Jeleniej Górze. Kierunek dietetyka: turniej Master Chief dla 

przedszkolaków. Zgodnie z planem promocji Wydziału

Prowadzenie działań edukacyjno - 

promocyjnych w środowisku
3

Organizacja imprez integracyjnych we współpracy z lokalnymi 

szkołami podstawowymi:

• Kolędowanie,

• Udział studentów w projekcie: „Wychowanie do nauczania 

włączającego- praktyczne warsztaty wychowawcze wyposażające w 

wiedzę i kompetencje niezbędne do prawidłowego nauczania 

wyłączjącego i integrującego”. 

Organizacja kolejnej edycji cyklicznego konkursu kulturoznawczego 

dla uczniów szkół średnich.

                                                                                                                     

Współorganizowanie konferencji dotyczącej egzaminów z języków 

obcych i zmian w nauczaniu języków obcych wynikających z 

wprowadzenia nowej podstawy programowej w roku szkolnym 

2019/2020 - 12 luty 2019 r.

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni
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Cykliczne, organizowane w 

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym 

Kotliny Jeleniogórskiej Mikołajki, 

zbiórka karmy oraz niezbędnego 

wyposażenia dla schroniska dla 

zwierząt, udział studentów dietetyki 

w warsztatach zdrowego żywienia, 

halowe mistrzostwa piłki nożnej i 

siatkowej, zawody pływackie

3 Zgodnie z planem promocji Wydziału oraz Uczelni  

Akrywizacja kabaretu studenckiego; 

Współnie z Samorządem studeckim- 

organizacja Święta Uczelni; Wsparcie 

Imprez np.. Juwenalia) przez 

Akademicką Rozgłośnię Radio NaGłos

3 Zgodnie z planem promocji Wydziału oraz Uczelni  

5. Rozszerzenie działalności KUTW i 

Uniwerystetu Dziecięcego

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

3. Przeprowadzenie warsztatów 

rozwijania zainteresowań 

przyrodniczych

3 Zgodnie z planem działalności Uniwersytetu

6. Poszerzenie współpracy ze środowiskami 

osób niepełnosprawnych
Program DOMINO 1

Współdziałanie z miastem Jelenia Góra przy realizacji programu 

DOMINO

4. Aktywizacja ruchu studenckiego na Uczelni
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Cel

7. Realizacja programów wzmacniających 

współpracę z otoczeniem gospodarczym

Program klastrów gospodarczych w 

regionie
1 Nawiązanie współpracy z klastrami gospodarczymi

8. Wdrożenie w Uczelni Ustawy 2.0

Wprowadzenie nowych aktów 

prawnych dostosowanych do nowej 

Ustawy 

4
Opracowanie i wdrożenie: statutu, regulaminów pracy, 

wynagradzania i studiów.

Uczelnia

WPT

WNHiS

Współpraca z zagranicą

Biblioteka

Dział techniczny
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