
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Opracowanie programu rozwojowego 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej w Jeleniej Górze dla 
absolwentów studiów pierwszego 
stopnia kierunku Pielęgniarstwo na 
lata 2021- 2023

1 1

Dostosowanie dokumentacji 
programowej dla kierunków 
realizowanych przez Wydział 
zgodnie z Zarządzeniem 
Rektora. 

zrealizowano 100%

Nowelizacja prowadzonych 
kierunków studiów zgodnie                 
z Polską Ramą Kwalifikacyjną - 
wprowadzenie 6-miesięcznych 
praktyk studenckich

1 1

Modyfikacja dokumentacji 
kierunków w związku z nowymi 
uwarunkowaniami prawnymi 
(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce). Korekta siatek oraz 
sylabusów praktyk

zrealizowano 100%

Lp.
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
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Wprowadzenie do programu 
nauczania kierunku Dziks 
nowoczesnych metod dydaktycznych

2 1

Dostosowanie zajęć do 
prowadzenia poszczególnych 
kursów w nowoczesnych 
laboratoriach- studio 
telewizyjne, studio DJ,

zrealizowano 100%                              
Dostosowano formy zajęć do 
prowadzenia w 
nowoczesnych 
laboratoriach:
1. studio telewizyjne, 
2. studio DJ

2. Dostosowanie kierunków 
kształcenia do możliwości 
rekrutacji studentów z 
zagranicy

Ilość opracowanych sylabusów 23 18
Opracowanie sylabusów w 
języku angielskim

zrealiwoano 75%

3. Uruchomienie jednolitych 
studiów magisterskich/ 
studiów II stopnia

Zakończenie  prac nad 
uruchomieniem  studiów drugiego 
stopnia na kierunku Dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna

1 0

Złożenie dokumentacji i 
wniosku do MNiSW ws 
studiów drugiego stopnia - 
marzec 2020

nie uzykano pozytywnej 
opinii PKA

Uruchomienie studiów inżynierskich 
o profilu praktycznym: Budowa i 
eksploatacja maszyn

1 0

Po uzyskaniu zgody MNSW 
Pozyskanie kadry dydaktycznej 
dla potrzeb nowego kierunku.
Zakończenie prac planowane 
na wrzesień 2020

nie uzykano pozytywnej 
opinii PKA
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Uruchomienie studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym na 
kierunku Sport i wellness.

1 0

Po uzyskaniu zgody MNSW 
Pozyskanie kadry dydaktycznej 
dla potrzeb nowego kierunku.
Zakończenie prac planowane 
na wrzesień 2020

nie wykonano z powodu 
błędów merytorycznych i 
zaniedbań zespołu

Uruchomienie studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym 
Ratownictwo medyczne

1 0

Po uzyskaniu zgody MNSW 
Pozyskanie kadry dydaktycznej 
dla potrzeb nowego kierunku.
Zakończenie prac planowane 
na wrzesień 2020

nie uzykano pozytywnej opinii 
PKA

Przygotowanie do uruchomienia 
nowych studiów II stopnia w obszarze 
nauk społecznych

1 0

Złożenie dokumentacji i 
wniosku do MNiSW ws 
studiów licencjackich - marzec 
2020 

nie uzykano pozytywnej 
opinii PKA

4. Utworzenie nowych 
kierunków studiów 
dostosowanych do potrzeb 
regionalnego rynku pracy
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Uruchomienie studiów 
podyplomowych: Język niemiecki w 
pielęgniarstwie

1 0

Pozyskanie kadry dydaktycznej 
dla potrzeb studiów 
podyplomowych.
Opracowanie matrycy efektów 
uczenia się.
Opracowanie planu i programu 
studiów podyplomowych.
Zakończenie prac planowane 
na czerwiec 2020 r.

nie wykonano z powodu 
pandemii i braku 
zainteresowania

Uruchomienie w semestrze letnim 
2019/2020 nowych studiów 
podyplomowych:
- Język niemiecki w kulturze i 
turystyce   
- Integracja sensoryczna - studia 
podyplomowe prowadzone na 
zlecenie Urzędu Miasta w Jeleniej 
Górze
- Kryminalistyka i metody zwalczania 
przestępczości
                                                      

3 0

Przygotowanie wniosku, 
opracowanie planów 
programów sylwetki 
absolwenta utworzenie 
matrycy oraz sylabusów              
Rekrutacja

nie wykonano z powodu 
pandemii i braku 
zainteresowania

5. Poszerzenie oferty studiów 
podyplomowych
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

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

1) Kurs piłkami edukacyjnymi 
EDU_BALL

2) kursy instruktorskie rekreacji 
ruchowej kierunek WF (2) 

3 0 Cały rok akademicki
nie wykonano z powodu 
pandemii i braku 
zainteresowania

6a. Utworzenie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego

Program rozwojowy CKU 1 0
Opracowanie statutu oraz 
założeń organizacyjnych CKU

nie wykonano z powodu 
pandemii     

Zakup książek (wirtualnych) w bazie 
IBUK LIBRA

1.487 1756
Wzbogacenie ksiegozbioru. 
Dostęp od 2.05.2019 do 
1.05.2020

Okres dostępu od 
02.05.2020 do 01.05.2021. 
Umowa była korzystniejsza 
niż zakładano

Prenumerata czasopism 46 46
Dla wszystkich kierunków 
studiów, zgodnie z potrzebami 
wydziałów

zrealizowano 100%

7. Dostosowanie księgozbioru 
Biblioteki i Centrum 
Informacji Naukowej do 
potrzeb nowej oferty 
edukacyjnej Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Centrum Integracji Społecznej 1 0
Uruchomienie środków 
inwestycyjnych z obligacji 
Ministerstwa Nauki 

Projekt  w trakcie realizacji. 
Wyłoniono Inżyniera Projektu, 
obecnie trwa wyłanianie 
wykonawcy robót budowlanych. 
Pozyskano część środków 
inwestycyjnych z MEiN na realizację 
inwestycji, pozostała część środków 
planowana z uruchomienia obligacji 
Ministerstwa

Utworzenie uczelnianego żłobka w 
budynku przy ul.Zamojskiego.

1 0
Wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych i ich rozpoczęcie.

Projekt w trakcie realizacji. 
Wyłoniono wykonawcę robót 
budowlanych, w grudniu 
przekazano plac budowy i 
wykonawca rozpoczął prace 
rozbiórkowe. Inwestycja planowana 
do sfinansowania z obligacji 
Ministerstwa oraz środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Doposażenie w niezbędny sprzęt 
dydaktyczny nowopowstających 
kierunków studiów oraz pracowni 
dietetyki.

zgodnie z możliwościami 
budżetu Uczelni

1 lipiec-sierpień 2020 zrealizowano 100%

Termomodernizacja budynku nr 3 1 0
Pozyskanie środków 
pozabudżetowych (unijnych) 
na realizację inwestycji 

Nie pozyskano środków.

8. Przygotowanie 
nowoczesnej bazy 
dydaktycznej uwzględniającej 
zmiany w ofercie edukacyjnej

9. Modernizacja obiektów 
dydaktycznych 
uwzględniająca potrzeby 
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
na potrzeby "Domu studenta" i 
"Basenu"

1 0
Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej i przetarg

Rezygnacja z zadania - 
orzeczenie techniczne 
stwierdziło, iż inwestycja jest 
nieuzasadniona ekonomicznie.

10. Stworzenie warunków 
umożliwiających kształcenie 
osób niepełnosprawnych

Modernizacja budynku 11 1 0
Przygotowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej

Zadanie jest przygotowywane 
do realizacji.

11. Wprowadzenie 
kształcenia e-learning i online

Jednostki dydaktyczne 24 24
Opracowanie w wprowadzenie 
na platformę jednostek 
dydaktycznych

zrealizwoano 100%

Wydanie publikacji 5 8

Planuje się wydanie 3 tytułów 
książek oraz Zeszyty WNHiS nr 
XVII , Zeszyty WNMiT nr XII 
oraz Biuletyn 20-lecia KUTW

Wydano dwa numery
„Witryny UTW”

II. Wzmocnienie kadry dydaktycznej Uczelni

1. Utworzenie systemu 
wspierania rozwoju 
naukowego i dydaktycznego 
własnej kadry

uwzględniająca potrzeby 
edukacyjne wydziałów
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Zamknięcie przewodów doktorskich 
nauczycieli akademickich

2 1 do końca roku 2020 zrealizwoano 50%

Szkolenie kadry akademickiej w 
prowadzeniu dydaktyki z 
wykorzystaniem metod na 
odległość/e-lerning

10 1 do końca roku 2020 zrealizowano 100%

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
kadry akademickiej

Zespoły kierownicze, kadra 
akademicka prowadzonych 
kierunków studiów.

1
Zgodnie z Programem 
Rozwojowym KPSW.

zrealizowano 100%

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 
wynikające z planów studiów

Kadra akademicka 
legitymująca się praktycznym 
dorobkiem zawodowym.

7
Na potrzeby funkcjonujących 
kierunków i nowych 
specjalności na kierunkach.

zrealizowano 100%

2. Pozyskiwanie pracowników 
naukowo-dydaktycznych, dla 
których Uczelnia stanowi 
podstawowe miejsce pracy
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Konkursy na stanowiska dydaktyczne 
wynikające z planów studiów

Kadra akademicka 
legitymująca się praktycznym 
dorobkiem zawodowym.                          
3 doktorów, 5 magistrów

1

Na potrzeby funkcjonujących 
kierunków i nowych 
specjalności - Resocjalizacja z 
kryminologią 

zrealiwoano 25%

3. Udoskonalenie systemu 
oceny kadry dydaktycznej

System oceny kadry dydaktycznej 1 1
Opracowanie 
zmodyfikowanego systemu 
oceny kadry dydaktycznej

zrealiwoano 100%

Zawarcie porozumień z 
pracodawcami (firmy), organizacjami 
i instytucjami pożytku publicznego

4 5
Podpisanie porozumień o 
wzajemnej wspólpracy

zrealizowano 100%   podpisano 
porozumienia z WEPA, PMP 
Poland, Interferie, KARR, 
Centrum Medyczne Karpacz, 

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 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Seminaria, konferencje, konkursy 2 0

Organizacja konferencji 
naukowej z zakresu 
specjalistycznej opieki 
pielęgniarskiej; Organizacja 
seminarium z zakresu 
fizjoterapii.

nie zrealizowano z powodu 
pandemii

Zawarcie porozumień z 
pracodawcami (firmy), organizacjami 
i instytucjami pożytku publicznego

20 20

Zawarcie nowych porozumień na 
potrzeby nowej  specjalności oraz 
w związku z modyfikacją 
dokumentacji kierunku.   
Zawarcie nowych porozumień na 
potrzeby realizacji praktyk 
studenckich na specjalnościach 
filologia angielska
i germańska z językiem biznesu, 
kryminologia oraz turystyka 
biznesowa

Zawarto nowe porozumienia na potrzeby 
uruchomienia studiów II stopnia z 
przedstawicielami mediów lokalnych, jak i 
instytucjami, firmami mającymi 
doświadczone zespoły ds. komunikacji 
społecznej min z:
-redakcją portalu internetowego 
JELONKA.COM;
- DJAmedia sp. Z o.o.;
- MWOWK AGENCY Maciej Wowk;
- Fundacją WrOpenUp z Wrocławia;
-Biurem Wystaw Artystycznych w Jeleniej 
Górze;
- Urzędem Gminy Męcinka;
-Jeleniogórskim Centrum Informacji i 
Edukacji Regionalnej – Książnica 
Karkonoska   w Jeleniej Górze;
- Jeleniogórskim Centrum Kultury w 
Jeleniej Górze;
- Muzeum Miejskim Dom Gerharta 
Hauptmanna w Jeleniej Górze;
- Teatrem im. C.K.Norwida w Jeleniej 
Górze;
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Umocnienie współpracy ze szkołami 
średnimi

10 5

Prowadzenie, w ramach promocji i 
wzmacniania współpracy, wykładów i 
warsztatów w szkołach średnich. 
Organizacja imprez integracyjnych we 
współpracy ze szkołami oraz 
instytucjami oświaty i kultury:                                                   
Filologia:                                                                                                      
- seminarium tłumaczeniowe dla 
studentów filologii oraz uczniów szkół 
średnich                                                                                
- kolejna edycja konkursu 
kulturoznawczego
Pedagogika: 
- Udział studentów w imprezie 
organizowanej z okazji Dnia Dziecka 
wspólnie z Karkonoską Fundacją 
motocyklistów

W styczniu 2020 
zorganizowano kolejną 
edycję konkursu 
kulturoznawczego (sekcja 
angielska: The Quick and the 
Dead - American Action 
Film, sekcja niemiecka: 
Sachsen in Übersicht). W 
konkursie wzięło udział 40 
uczniów i uczennic ze szkół 
średnich z regionu.

Seminarium nie odbyło się 
ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju.
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Seminaria, konferencje, konkursy
2 konferencje                        2 
seminaria,                                                        
1 konkurs

0

konferencja Katedry Nauk Społecznych 
pt.:
- Kryminologia wobec współczesnych 
zagrożeń                                                                                                                                                                                                                                                         
seminarium dla studentów oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
przy udziale służb mundurowych KMP:
Cyberprzemoc i zagrożenia 
terrorystyczne jako współczesne 
wyzwania dla bezpieczeństwa                                                                  
- kolejna edycja konkursu 
kulturoznawczego organizowanego 
przez Katedrę Nauk Humanistycznych                                                  
- seminarium tłumaczeniowe                                                                  
- konferencja o tematyce 
dziennikarskiej

nie zrealizowano z powodu 
pandemii

liczba mobilności pracowników 45 mobilności 2

Organizacja mobilności pracowników 
w ramach Programu Erasmus+:  
rekrutacja pracowników, wyjazdy i 
przyjazdy pracowników, m. in. podczas 
konferencji Erasmus + i tygodni 
Szkoleniowo-Dydaktycznych dla 
pracowników 20 - 24.04.2020 oraz 18-
22.05.2020  

Zorganizowano przyjazdy 2 
pracowników. Konferencja 
Erasmus+ i 2 Tygodnie Szkoleniowo 
Dydaktyczne zostały odwołane ze 
względu na pandemię 
koronawirusa, z tego też powodu 
liczba mobilności pracowników jest 
mniejsza

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 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

liczba mobilności studentów 40 mobilności 24

Organizacja mobilności 
studentów w ramach 
Programu Erasmus+: 
rekrutacja studentów, wyjazdy 
na studia i praktyki, przyjazdy 
studentów

zrealizowano 15 przyjazdów 
studentów i 9 wyjazdów studentów: 
5 na studia i 4 na praktyki , łącznie 
24, liczba jest mniejsza niż 
zakładana z powodu pandemii 
koronawirusa

podpisanie nowych umów w ramach 
Programu Erasmus +

3 nowe umowy 1

Podpisanie umów o 
współpracy z  3 nowymi 
uczelniami w ramach 
Programu Erasmus + 

Podpisano 1 ogólną umowę o 
współpracy z KAMIEŃSKIM 
KOLEDŻEM MEDYCZNYM z Ukrainy , 
liczba podpisanych umów jest 
mniejsza z powodu pandemii 
koronawirusa

Wniosek o nadanie Erasmus+ Charter 
na lata 2021-2027

1 wniosek 1
złożenie wniosku w kwietniu 
2020

Wniosek został złożony 
zgodnie z planem.
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Prowadzenie działań edukacyjno - 
promocyjnych w środowisku

11 0

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: strefa mazażu na 
Rzepakowej Dysze w Męcince,  
badania wysiłkowe w pracowni 
wysiłku fizycznego. Kierunek 
dietetyka: event zdrowego 
żywienia. Zgodnie z planem 
promocji Wydziału

nie zrealizowano z powodu 
pandemii

3. Kreowanie pozytywnego 
wizerunku Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Prowadzenie działań edukacyjno - 
promocyjnych w środowisku

7 2

Organizacja imprez integracyjnych we 
współpracy z lokalnymi szkołami 
podstawowymi:
- Kolędowanie
- Udział studentów w imprezie 
organizowanej z okazji Dnia Dziecka 
wspólnie z Karkonoską Fundacją 
motocyklistów
- Prowadzenie wykładów i warsztatów 
w ramach działalności Uniwersytetu 
Dziecięcego
- 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 - luty 2020 r.
- Kontynuacja zajęć realizowanych w 
ramach projektu Akademia Mlodego 
Studenta                                                                                  
- Prowadzenie, w ramach promocji 
Wydziału i wzmacniania współpracy ze 

W styczniu 2020 zorganizowano 
kolejną edycję konkursu 
kulturoznawczego(sekcja angielska: 
The Quick and the Dead - American 
Action Film, sekcja niemiecka: 
Sachsen in Übersicht). W konkursie 
wzięło udział 40 uczniów i uczennic 
ze szkół średnich z regionu.

W lutym zorganizowano spotkanie 
w Zespole szkół Ekonomicznych 
promujące Wydział, spotkanie 
zorganizowała i przeprowadziła mgr 
Monika Wachowicz

Kontynuacja badań naukowych na 
kierunku pielęgniarstwo studia I i II 
stopnia

1 0
Konferencja SKN z zakresu 
specjalistycznej opieki 
pielęgniarskiej.

nie zrealizowano z powodu 
pandemii

4. Aktywizacja ruchu 
studenckiego na Uczelni
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

Kontynuacja badań naukowych na 
kierunku fizjoterapia

3 1
Udział w konferencjach SKN, 
artykuły naukowe

Przeprowadzono badania 
naukowe  w ramach 
Projektu" Letnie sanatorium 
profilaktyki zespołów 
bólowych kręgosłupa" 
realizowanym na KUTW przy 
współpracy studentów.  

Zainicjowanie badań naukowych na 
kierunku dietetyka

2 0 Aartykuły naukowe
nie zrealizowano z powodu 
pandemii

Akrywizacja kabaretu studenckiego; 
Współnie z Samorządem studeckim- 
organizacja Święta Uczelni; Wsparcie 
Imprez np.. Juwenalia) przez 
Akademicką Rozgłośnię Radio NaGłos

3 0
Zgodnie z planem promocji 
Wydziału oraz Uczelni  

nie zrealizowano z powodu 
pandemii
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

Lp.
Najważniejsze podjete 

zadania służące realizacji 
celu

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu

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 0
Zgodnie z planem działalności 
Uniwersytetu

nie zrealizowano z powodu 
pandemii

6. Poszerzenie współpracy ze 
środowiskami osób 
niepełnosprawnych

Podpisane porozumienia 2 0

Zawarcie nowych porozumień 
z organizacjami zajmującymi 
się osobami 
niepełnosprawnymi

nie zrealizowano

7. Realizacja programów 
wzmacniających współpracę 
z otoczeniem gospodarczym

Podpisanie porozumień o współpracy 
z jednostkami sektora gospodarczego

5 0

W ramach działań zostaną 
podpisane porozumienia i 
podjęta współpraca między 
innymi z: Kamiennogóską 

nie zrealizowano

8. Wdrożenie w Uczelni 
Ustawy 2.0

Wprowadzenie nowych aktów 
prawnych dostosowanych do nowej 
Ustawy 

5 5
Dostosowano regulaminy do 
zapsów nowej ustawy

zrealiowano 100%

Uczelnia
WNTiM
WNHiS
Współpraca z zagranicą
Biblioteka
Dział techniczny

Strona 17


