
* po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku 

Zarządzenie nr 100/2010 
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 17 grudnia 2010 roku 

 
w sprawie: przewidywanych ilości miejsc na studiach w roku akademickim 2011/2012. 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie 
wyższym”  (Dz.U. nr 164, poz. 1365)  oraz  §92 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej  zarządza się, co następuje: 

 
§1 
 

W roku akademickim 2011/2012, na wniosek dziekanów ustalam następujące ilości miejsc na 
studiach: 

1. Wydział Humanistyczny 
a) kierunek filologia polska 

- studia stacjonarne                             48 osób 
b) kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska 

- studia stacjonarne                              80 osób 
c) kierunek filologia ze specjalnością filologia germańska 

- studia stacjonarne                             48 osób 
d) kierunek pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza 

i resocjalizacyjna 
- studia stacjonarne                             100 osób 
- studia niestacjonarne                        75 osób 

e) kierunek  pedagogika ze specjalnością pedagogika 
 wczesnoszkolna i przedszkolna 

- studia stacjonarne                             60 osób 
- studia niestacjonarne                        48 osób 

f) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
- studia stacjonarne      100 osób 
- studia niestacjonarne    48 osób 

2. Wydział Przyrodniczy 
a) kierunek fizjoterapia 

- studia stacjonarne                             125 osób 
- studia niestacjonarne                        75 osób 

b) kierunek wychowanie fizyczne 
- studia stacjonarne                         75 osób 
- studia niestacjonarne                 48 osób 

c) kierunek pielęgniarstwo 
- studia stacjonarne                             50 osób 
- studia niestacjonarne - pomostowe            75 osób 

d) kierunek kosmetologia* 
-     studia stacjonarne    75 osób 
- studia niestacjonarne                         48 osób 
 



* po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku 

3. Wydział Techniczny 
a) kierunek elektronika i telekomunikacja 

- studia stacjonarne                       48 osób   
- studia niestacjonarne                48 osób 

b) kierunek edukacja techniczno-informatyczna  
- studia stacjonarne                       48 osób 
- studia niestacjonarne                     48 osób 

c) kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji  
- studia stacjonarne                       48 osób 
- studia niestacjonarne                     48 osób 

 
d) kierunek inżynieria bezpieczeństwa  

- studia stacjonarne                       48 osób 
- studia niestacjonarne                     48 osób 

 
§2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 
 

 


