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Wprowadzenie
ECTS to Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer
System) wprowadzony przez Komisję Europejską i dołączony do jej programu edukacyjnego
Erasmus. W ramach tego programu, Komisja Europejska udziela studentom i pracownikom
naukowym grantów na kontynuowanie studiów lub pracy badawczej w partnerskich
uczelniach w krajach Unii Europejskiej. Może to być istotnym elementem budowania kariery
naukowej i zawodowej, stanowiąc jednocześnie możliwość poznania innych krajów, języków,
kultur, obyczajów. Zgodnie z przepisami systemu ECTS punkty stanowią uniwersalną miarę
nakładu pracy, jaką musi włożyć student by ukończyć studia. Punkty ECTS są wartością
liczbową przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom i określają nakład pracy studenta
konieczny do uzyskania ich zaliczenia. Każdy punkt ECTS odpowiada 25 ÷ 30 godzinom
pracy studenta w postaci zorganizowanej lub samokształcenia. Punkty odzwierciedlają ilość
pracy, jakiej wymaga zaliczenie każdego semestru studiów oraz studiów na każdym z
kierunków kształcenia. Aby zaliczyć semestr studiów student musi uzyskać liczbę punktów
określoną przez Radę Wydziału dla tego semestru w programie kształcenia – z zasady nie
mniej niż 30 punktów za semestr lub 60 punktów rocznie. Punkty są przyporządkowane
przedmiotom a przyznawane studentom, którzy osiągnęli efekty kształcenia wskazane w
opisie danego przedmiotu. Punkty ECTS nie są przyznawane za dobre oceny lecz są
miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, jednakowym dla wszystkich osób
uczestniczących w danym toku studiów. Miernikiem jakości tej pracy (poziomu wiedzy
studenta) jest ocena. System punktowy ECTS ma ułatwić studentom zaliczanie zajęć poza ich
własnym wydziałem lub macierzystą uczelnią gwarantując zaliczenie okresu studiów tam
odbytych. Szczegółowy opis Systemu ECTS można znaleźć na stronie Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych (link..)
oraz na stronie Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego (link…).
1. INFORMACJE O UCZELNI
1.1 Nazwa i adres uczelni
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Rektorat
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra
tel. 756453300, tel. 756453312, tel/fax 756453324
1.2 Władze uczelni
Rektor
prof. dr hab. Marian Ursel
Prorektor
dr inż. Tadeusz Lewandowski
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:
Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego:

dr Beata Telążka
dr Wioletta Palczewska

1.3 Ogólne informacje o uczelni.
Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła (KPSW) jest państwową szkołą wyższą
utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie utworzenia Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Dz. U. Nr 76, poz.
496) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie
zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. 2010 nr 217 poz.
1430). Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), przepisów wydanych na jej
podstawie oraz statutu. Siedzibą Uczelni jest miasto Jelenia Góra. Uczelnia posiada
osobowość prawną. Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego.
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Obecnie w strukturze uczelni wyodrębniono dwa wydziały:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
1.4 Kalendarz roku akademickiego
Rok akademicki rozpoczyna się z zasady 1 października i trwa do 30 września
następnego roku kalendarzowego.
Rok akademicki obejmuje:
a) okres zajęć dydaktycznych podzielony na dwa semestry: semestr zimowy i semestr
letni, każdy po 15 tygodni,
b) dwie sesje egzaminacyjne po 12 dni roboczych i przerwy międzysemestralne
wolne od zajęć,
c) praktykę zawodową przewidzianą w programie studiów,
d) ferie zimowe i wiosenne określane każdorazowo w kalendarzu,
e) wakacje letnie trwające nie krócej niż 6 tygodni,
1.5 Wykaz prowadzonych kierunków studiów
W uczelni, na wydziałach prowadzone są następujące kierunki studiów:
1) Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 Filologia ze specjalnością filologia angielska
 Filologia ze specjalnością filologia germańska
 Pedagogika
2) Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 Dietetyka
 Fizjoterapia
 Pielęgniarstwo
 Wychowanie fizyczne
 Edukacja techniczno-informatyczna
1.6. Zasady rekrutacji na studia
1.6.1. Warunki formalne.
Kandydaci na studia w wyznaczonym terminie składają w dziekanatach następujące
dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy na formularzu KPSW,
b) cztery fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
c) świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, wydany przez szkołę albo
Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
d) oryginał potwierdzenia opłaty osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze:
BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 00000005 1400 5976,
e) kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego,
f) kandydaci na studia na kierunek fizjoterapia dołączają oświadczenie o umiejętności
pływania,
g) kandydaci na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo dołączają dyplom
pielęgniarski oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
h) kandydaci na kierunki: filologia: specjalność filologia angielska, filologia: specjalność
filologia germańska,
pedagogika: specjalność pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna dołączają oświadczenie,
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że nie mają zdiagnozowanej dysleksji i dysortografii,
i) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat, mając na uwadze zakres i sposób wykorzystania punktów ECTS oraz
o uprawnieniu do studiowania bez wnoszenia opłat drugiego kierunku studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej.
Rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym nie upoważnia go do
roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.
1.6.2. Warunki szczegółowe przyjęcia na studia na określony kierunek opisane są w
Uchwale Senatu KPSW ustalającej zasady i tryb przyjmowania na studia w danym roku
akademickim /link do uchwały/.
1.6.3. Postanowienia końcowe:
1. Studia niestacjonarne są odpłatne.
2. Warunkiem uruchomienia kierunku lub kierunku i specjalności jest zakwalifikowanie
minimalnej liczby kandydatów, ustalonej przez Senat.
3. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwają Wydziałowe Komisje
Rekrutacyjne.
4. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzje podejmują
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora rozpatruje indywidualne
odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, złożone w terminie do 14
dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołania mogą dotyczyć
wyłącznie zastrzeżeń kandydata do trybu postępowania kwalifikacyjnego. Decyzję
podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja
Rektora jest ostateczna.
1.7. Najważniejsze przepisy obowiązujące w uczelni
 Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
 Regulamin studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej
1.8. Uczelniany Koordynator programu Erasmus mgr Kamila Biniek
Uczelniany Koordynator ECTS
dr inż. Włodzimierz Pawlak
2. INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW
2.1. Informacje o programach studiów kierunków Wydział Nauk Humanistycznych
i Społecznych:
 Filologia ze specjalnościami filologia angielska i filologia germańska (link do
informacji o programie studiów)
 Pedagogika, (link do informacji o programie studiów)
 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, (link do informacji o programie
studiów)
2.2. Informacje o programach studiów kierunków Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego:
 Fizjoterapia, (link do informacji o programie studiów)
 Pielęgniarstwo, (link do informacji o programie studiów)
 Wychowanie fizyczne, (link do informacji o programie studiów)
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 Edukacja techniczno-informatyczna, (link do informacji o programie studiów)
 Dietetyka, (link do informacji o programie studiów)
3. OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW
3.1. Koszty utrzymania
Studia stacjonarne w uczelni są bezpłatne. Za wydawane niektóre dokumenty
(legitymacja, indeks, dyplom ukończenia studiów itp.) oraz powtarzanie niezaliczonych
zajęć student płaci według stawek określonych zarządzeniem rektora. Student studiów
niestacjonarnych płaci za studia według podpisywanej umowy, przy czym stawki
określane są na każdy rok akademicki.
3.2. Zakwaterowanie
Uczelnia dysponuje internatem umożliwiającym zakwaterowanie 200 studentów.
3.3. Posiłki
Na terenie uczelni istnieją bufety serwujące doraźne posiłki.
3.4. Opieka zdrowotna
Uczelnia nie posiada własnych obiektów z przeznaczeniem na opiekę zdrowotną.
Studenci mogą korzystać z miejskiej opieki zdrowotnej.
3.5. Świadczenia i udogodnienia dla studentów mających specjalne potrzeby
Dla studentów mających specjalne potrzeby uczelnia świadczy ograniczoną pomoc
materialną oraz dysponuje dźwigiem osobowym w bloku nr 3 oraz w innych blokach w
ograniczonym zakresie sprzętem ułatwiającym poruszanie się po klatkach schodowych
osobom niepełnosprawnym ruchowo.
3.6. Ubezpieczenie
Studenci ubezpieczają się we własnym zakresie.
3.7. Pomoc materialna dla studentów
Studentom przysługuje pomoc materialna przewidziana ustawą „Prawo o szkolnictwie
wyższym”. Warunki udzielania pomocy materialnej dla studentów określa „Regulamin
pomocy materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ”(link).
3.8. Biuro obsługi studentów
W uczelni studentów obsługują: dziekanaty wydziałowe, Sekcja Nauczania i Spraw
Studenckich oraz Międzywydziałowe Centrum Praktyk Zawodowych.
3.9. Baza dydaktyczna
Uczelnia posiada dwa budynki dydaktyczne (nr 3 i nr 11), w których znajdują się sale
wykładowe i laboratoria wszystkich trzech wydziałów oraz nowoczesną bibliotekę i
centrum informacji naukowej.
3.10. Praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych
Studenci przyjezdni powinni we własnym zakresie poszukiwać miejsc zakwaterowania
oraz wyżywienia. Do uczelni można dojechać autobusami linii nr 1, 5 i 12. Uczelnia
dysponuje parkingiem o ograniczonej liczbie miejsc.
3.11. Kursy językowe
Uczelnia nie organizuje kursów językowych.
3.12. Praktyki
Praktyki zawodowe realizowane są na terenie miasta Jelenia Góra oraz innych miast.
Wymiar i rodzaj praktyk zależy od kierunku studiów, a sposób ich realizacji określa
„Regulamin odbywania praktyk zawodowych”.
3.13. Uczelnia dysponuje następującymi obiektami sportowymi: basen pływacki (25 m) –
oraz sala gimnastyczna.
3.13. Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne
W Jeleniej Górze działa Teatr im. Cypriana Norwida.
3.14. Stowarzyszenia studenckie
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W uczelni istnieje Samorząd Studencki, który organizuje imprezy rozrywkowe oraz
„Juwenalia”. Na wydziałach istnieją koła zainteresowań studentów, w których studenci
mogą pogłębiać wiedzę wg swoich zainteresowań.
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