
Zarządzenie nr 38/2019 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 1 października 2019 roku 
 

w sprawie: wprowadzenia przepisów dostosowujących związanych ze zmianą nazwy 

Wydziału Przyrodniczo-Technicznego KPSW w Jeleniej Górze oraz  

w związku z utworzeniem katedr na wydziałach KPSW w Jeleniej Górze. 

 

Na podstawie: § 14 ust 1 i ust 2 pkt 13 oraz § 25 ust. 4 Statutu KPSW w Jeleniej Górze 

w związku z Regulaminem organizacyjnym KPSW w Jeleniej Górze wprowadzonym 

zarządzeniem nr 29/2019 r. Rektora KPSW w Jeleniej Gorze z dnia 1 października 2019 r. 

 

§ 1 

Powołuję na Uczelni następujące katedry: 

1) Nauk Humanistycznych; 

2) Nauk Społecznych; 

3) Nauk Informatyczno-Technicznych; 

4) Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu; 

5) Nauk Medycznych. 

§ 2 

Przypisuję następujące kierunki studiów do nowo utworzonych katedr. 

1) Katedra Nauk Humanistycznych – kierunek Filologia; 

2) Katedra Nauk Społecznych – kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, 

kierunek Pedagogika; 

3) Katedra Informatyczno-Techniczna – kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna; 

4) Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu – kierunek Fizjoterapia, kierunek 

Wychowanie Fizyczne; 

5) Katedra Nauk Medycznych – kierunek Pielęgniarstwo, kierunek Dietetyka. 

 

§ 3 

Wprowadzam następujące przepisy dostosowujące związane ze zmianą nazwy Uczelni: 

1) akty prawa wewnętrznego wydziału, wydane przed 1 października 2019 roku, 

zachowują swoją dotychczasową moc obowiązującą z zastrzeżeniem, że nie są one 

sprzeczne z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z póź. zm.), Statutem i Regulaminem organizacyjnym 

KPSW w Jeleniej Górze. 

2) użyte w obowiązujących uchwałach Senatu, zarządzeniach Rektora i aktach 

normatywnych wydanych na ich podstawie oraz w aktach prawa wewnętrznego 

wydziału w różnej liczbie i przypadku sformułowania: Wydział Przyrodniczo-

Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Wydział 

Przyrodniczo-Techniczny KPSW w Jeleniej Górze oraz skrót WP-T zastępuje się 

z dniem 1 października 2019 roku, użytymi  w odpowiedniej liczbie i przypadku 

sformułowaniami: Wydział Nauk Medycznych  i Technicznych Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Medycznych 

i Technicznych KPSW w Jeleniej Górze, skrót WNMiT. 

 

§ 4 

Wprowadzam następujące przepisy dostosowujące związane ze zmianą nazwy wydziału: 

1) tablice informacyjne zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków zawierające 

nazwę wydziału zostaną wymienione lub zaktualizowane zgodnie z nową nazwą 



wydziału. Osoba odpowiedzialna za realizację – kierownik Sekcji Obsługi 

Technicznej. 

2) pieczątki jak i pieczęcie używane na wydziale zawierające starą nazwę wydziału 

należy wymienić do dnia 11 października 2019 roku. Wnioski o nowe pieczątki należy 

złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym. Osoby odpowiedzialne za realizację 

– dziekan wydziału. 

3) wydział będzie posługiwał się nową nazwą strony internetowej  i adresem email. 

Osoba odpowiedzialna za realizację – kierownik Sekcji Informatyczno-Technicznej. 

 

§ 5 

Wprowadzam przepisy dostosowujące związane z utworzeniem katedr: 

1) tablice informacyjne wewnątrz budynków zawierające nazwę katedr zostaną 

wymienione lub zaktualizowane zgodnie z nazwą katedr. Osoba odpowiedzialna 

za realizację – kierownik Sekcji Obsługi Technicznej 

2) pieczątki używane przez kierowników zakładów należy złożyć w Dziale 

Administracyjno-Technicznym. 

3) zamówienia na nowe pieczątki należy złożyć do Działu Administracyjno-

Technicznego do dnia 11 października 2019.Osoby odpowiedzialne za realizację 

– dziekani i kierownicy katedr. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


