Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Historia Uczelni w pigułce
- 30 stycznia 1997 roku w siedzibie Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze odbyło
się spotkanie, którego tematem było utworzenie wyższej szkoły zawodowej.
- 1 lipca 1998 roku – powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze –
Kolegium Karkonoskie. Minister Edukacji Narodowej powierzył pełnienie funkcji Rektora
Kolegium Karkonoskiego prof. zw. dr. hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu. Na stanowisko
Prorektora wybrano dr. Henryka Gradkowskiego. Na stanowisko Kanclerza powołano mgr
Grażynę Malczuk.
- 1 października 1998 – rozpoczynają się zajęcia w Instytutach Filologii oraz Instytucie
Pedagogiki. Studentami Kolegium Karkonoskiego stali się kandydaci przechodzący
postępowanie kwalifikacyjne do kończącego swoją działalność Kolegium Nauczycielskiego.
- luty 1999 – powołano Instytut Techniki.
- rok 2000 - w ramach struktur organizacyjnych Kolegium Karkonoskiego funkcjonował
Instytut Języków Zachodnich i Instytut Edukacji Medycznej. Utworzenie nowych
specjalności rozpoczęło proces łączenia się z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w
Jeleniej Górze, natomiast Instytut Edukacji Medycznej powstał z przekształcenia policealnego
Zespołu Szkół Medycznych w Jeleniej Górze – Cieplicach.
- Kolegium Karkonoskie, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uzyskała uprawnienia do
prowadzenia licencjackich studiów medycznych. Ze względu na uruchomienie na
specjalności lektoratów języków czeskiego i rosyjskiego oraz powołanie nowego instytutu
filologicznego, zmieniona została nazwa dotychczasowego Instytutu Filologii na Instytut
Języków Słowiańskich.
- Rada Miasta Jeleniej Góry przekazała na własność Kolegium Karkonoskiego dwa budynki
przy ul. 1 Maja 56. Budynek „A” był tymczasową siedzibą administracji Uczelni, utworzono
w nim też siedem sal wykładowych i laboratorium komputerowe. Obiekt ten w całości został
zagospodarowany przez Instytut Języków Słowiańskich. Budynek „B” po remoncie
adaptacyjnym przeznaczono dla Instytutu Pedagogiki, dla nowopowstałej specjalności. W
budynku tym oddanych zostało siedem sal dydaktycznych, sala gimnastyczna i pokój dla
wykładowców.
- Uczelnia przejęła na własność obiekt w Jeleniej Górze – Cieplicach przy ul. Cieplickiej 16 z
przeznaczeniem dla Instytutu Techniki.
- W roku akademickim 2000/2001 podjął działalność Instytut Edukacji Medycznej i Instytut
Języków Zachodnich. Zajęcia dydaktyczne IEM prowadzone były w obiektach Zespołu Szkół
Medycznych im. Anny Rydlówny w Jeleniej Górze – Cieplicach przy ul. Leśnej 5. Kompleks
przy ul. Leśnej 5 obejmował budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną oraz budynek
internatu ze stołówką. Pojawiły się tym samym nowe możliwości, a mianowicie
przebudowanie sal na audytorium, przekształcenie internatu w dom studencki i jego
rozbudowa, a docelowo przekazanie tych obiektów przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego na własność Kolegium Karkonoskiego.
- W wyniku połączenia z Jeleniogórskim Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, na
podwalinach którego powstał Instytut Języków Zachodnich, Kolegium Karkonoskie przejęło
willę przy ul. Wolności 38.

- 10 października 2000 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego, połączona z
uroczystym otwarciem nowej siedziby rektoratu w Cieplicach przy ul. Zamojskiego 7. W
siedzibie rektoratu mieściła się administracja centralna Kolegium Karkonoskiego oraz dwa
audytoria, posiadające po 90 miejsc.
- Podczas inauguracji roku akademickiego, w dniu 2 października 2001 roku, nastąpiło
otwarcie obiektu przy ul. Cieplickiej 16 z przeznaczeniem dla Instytutu Techniki.
- 7 października 2002 roku podpisano porozumienie pomiędzy Uczelnią a Agencją Mienia
Wojskowego oraz miastem Jelenia Góra o zagospodarowaniu majątku zlokalizowanego przy
ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze na cele dydaktyczne Kolegium Karkonoskiego. W skład
posesji weszły budynki szkoleniowe, administracyjne, hala sportowa i kryty basen.
- Inaugurację roku akademickiego 2003/2004 połączono z uroczystością otwarcia nowego
kampusu uczelni przy ul. Lwóweckiej 18 oraz pięcioleciem działalności Kolegium
Karkonoskiego.
- 30 czerwca 2004 roku nowy kampus stał się własnością Kolegium Karkonoskiego.
- Z początkiem roku akademickiego 2004/2005 wszystkie jednostki dydaktyczne i
administracyjne znalazły się w jednym miejscu.
- Inauguracji roku akademickiego 2007/2008 towarzyszyło otwarcie przebudowanej
Biblioteki, która nosi imię Juliusza Słowackiego.
- Pod koniec 2007 roku KK nabyło na własność nieruchomość zabudowaną, z dwoma
budynkami pokoszarowymi, przekształconymi w domy studenckie.
- 4 grudnia 2010 roku zmieniła się nazwa Uczelni na Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą
w Jeleniej Górze.
- W roku 2011 zakończyła się przebudowa Hali Sportowej, noszącej imię Jerzego
Szmajdzińskiego.
- 1 października Wydział Humanistyczny zmienił nazwę na Wydział Nauk Humanistycznych
i Społecznych.
- 12 października 2012 roku oddano do użytku krytą pływalnię wraz z centrum
rehabilitacyjnym, rozpoczynając tym samym piętnasty rok działalności Uczelni.
- luty 2013 – Uczelnia zmieniła swoje logo.

