
Zarządzenie nr 73/2016 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 31 października 2016 roku 
 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Karkonoskiej Państwowej 

Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 102 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze, na wniosek kanclerza KPSW w Jeleniej Górze, zarządzam co następuje. 

 

§ 1 

W Regulaminie organizacyjnym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2014 Rektora KPSW w Jeleniej Górze wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) Skreśla się § 37a,  

 

2) Skreśla się § 37b,  

 

3) Skreśla się § 37c, 

 

4) § 37 f otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Biura ds. Promocji należy w szczególności: 

1) wszechstronne, kompleksowe i systemowe promowanie Uczelni ze szczególnym 

uwzględnieniem bieżącej i planowanej oferty edukacyjnej; 

2) kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, zwłaszcza jej prestiżu naukowego 

i dydaktycznego wśród krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych; 

3) koordynowanie działalności informacyjno-promocyjnej Uczelni; 

4) zapewnienie profesjonalnej, aktualnej, ścisłej i atrakcyjnie przygotowanej informacji 

o Uczelni, dostosowanej do oczekiwań potencjalnych grup odbiorców; 

5) dbałość o stały wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni poprzez kształtowanie jej 

wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego; 

6) kontakt i współpraca z mediami w ramach udzielonego przez Rektora umocowania; 

7) gromadzenie informacji prasowych na temat Uczelni; 

8) reakcja na krytykę w środkach masowego przekazu w szczególności: redagowanie wyjaśnień 

i sprostowań; 

9) współpraca przy organizacji konferencji, sympozjów i wykładów otwartych; 

10) organizacja inauguracji roku akademickiego i innych uroczystości ogólnouczelnianych.” 

 

5) § 44 a otrzymuje brzmienie: 

„1. Działem Nauczania i Spraw Studenckich kieruje kierownik, przy pomocy zastępcy 

kierownika. 

2.    W strukturze Działu Nauczania i Spraw Studenckich wyodrębnia się: 

1) specjalistę ds. dokumentacji studiów; 

2) specjalistę ds. praktyk; 

3) specjalistę ds. jakości kształcenia; 

4) specjalistę ds. współpracy z zagranicą; 

5) Biuro Karier.” 
 

 

6) Skreśla się § 74a 



 

§ 2 

Wprowadza się Schemat Organizacyjny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     

 


