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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia 

Przewodniczący Rady Kolegium MISH prof. dr hab. Marek Wąsowicz, przywitał zebranych i 

otworzył posiedzenie Rady Kolegium MISH. Przewodniczący zapytał o uwagi do zaproponowanego 

porządku posiedzenia. Nikt nie zgłosił uwag. 

 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

3. Sprawozdanie z rekrutacji w 2016 r. 

4. Sprawa zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. 

5. Sprawa opłat za zajęcia. 

6. Informacje Dyrektora Kolegium. 

7. Wolne wnioski. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

Przewodniczący zapytał o poprawki do protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH w dniu 

29.06.2016. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. 

Wyniki głosowania: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

3. Sprawozdanie z rekrutacji w 2016 r. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu sekretarzowi komisji rekrutacyjnej Kolegium MISH Agnieszce 

Sobótce, która poinformowała, że na rok ak. 2016/2017 w Kolegium MISH były przeprowadzone dwie 

rekrutacje: na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Rekrutacja na 

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie po raz pierwszy odbywała się przy zaostrzonych 

kryteriach – pojawił się próg punktowy warunkujący dopuszczenie do drugiego etapu rekrutacji.  Z 

pierwszego etapu, jakim jest konkurs świadectw kandydat musiał uzyskać co najmniej 50 pkt, żeby zostać 

dopuszczonym do etapu drugiego. Łącznie kandydat musiał uzyskać co najmniej 150 pkt, żeby zostać 

przyjętym na studia, przy maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania w całym procesie 

rekrutacji wynoszącym 200 pkt. Skutkiem wprowadzenia progów była mniejsza liczba kandydatów. 

Ostateczny próg punktowy przyjęcia na studia wyniósł 153 pkt. 

Kandydaci wiedzę o studiach czerpią głównie od innych studentów, znajomych, przyjaciół, osób 

związanych z Kolegium MISH ok. 16%. Na kolejnym miejscu jest Internet. Kandydaci coraz bardziej 

wybierając studia myślą o potrzebach rynku pracy ok 50%, a coraz mniej w porównaniu z latami ubiegłymi 

o rozwijaniu własnych zainteresowań 89%. Przeważająca większość kandydatów pochodziła z dużych 
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miast, w tym głównie z Mazowsza m.in. Warszawy. Około 20% kandydatów miało za sobą doświadczenia 

akademickie. 

Nieustannie spada zainteresowanie studiami drugiego stopnia. W tej rekrutacji było 51 kandydatów 

i 43 przyjętych na studia – poniżej zakładanych limitów. Na studia drugiego stopnia rekrutują się zazwyczaj 

kandydaci z tytułem licencjata. W latach ubiegłych więcej kandydatów legitymowało się tytułem magistra i 

rekrutowali się do Kolegium MISH, żeby rozwijać swoje zainteresowania. 

Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji i udzielił głosu przewodniczącemu Samorządu 

Studentów Kolegium MISH Michałowi Pawłowskiemu, który zapytał o dane dotyczące źródeł z jakich 

kandydaci czerpią wiedzę o studiach w Kolegium MISH. 

Agnieszka Sobótka poinformowała, że 33% kandydatów dowiedziało się o studiach w Kolegium 

MISH od studenta lub absolwenta Kolegium MISH, a 28% od osób niezwiązanych z Kolegium MISH. 

Michał Pawłowski poinformował, że akcja „MISH w szkołach” rozwija się i podziękował dyrekcji 

Kolegium MISH za wsparcie finansowe. Poinformował, że w zeszłym roku akcja objęła 14 szkół, w tym 7 

w Warszawie, natomiast w roku bieżącym akcja objęła już 8 szkół, w tym 7 pozawarszawskich. 

Przewodniczący Rady udzielił członkowi Samorządu Studentów Kolegium MISH Tomaszowi 

Palmi, który zauważył na podstawie własnego uczestnictwa w akcji „MISH w szkołach”, że kandydaci 

często chcą łączyć różne kierunki, ale nie znają możliwości studiowania w Kolegium MISH. Zapytał czy 

istnieje jakaś korelacja między wynikami matur a podniesieniem progów punktowych. 

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz odpowiedział, że taka korelacja nie była badana. Poinformował, że 

był w historii Kolegium MISH jeden rocznik, który był rekrutowany jedynie na podstawie wyników matur i 

według opinii prof. dr hab. Jerzego Axera byli to inni kandydaci niż zwykle, ponieważ rozmowa 

kompetencyjna zmienia w około 30% wyniki rekrutacji. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dziekanowi Wydziału „Artes Liberales” dr hab. prof. UW 

Robertowi Sucharskiemu, który poinformował, że wspomnianej korelacji nie da się badać ponieważ zasady 

rekrutacji przyjmowane są ze sporym wyprzedzeniem. Potwierdził, że innych informacji o kandydacie na 

studia dostarczają wyniki matury a innych rozmowa kompetencyjna. 

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz zauważył, że zmiana Ustawy może wpłynąć na zmiany w zasadach 

rekrutacji. 

 

4. Sprawa zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi ds. studenckich Kolegium MISH dr Małgorzacie 

Głowackiej-Grajper, która poinformowała, że zmiana dotycząca zwiększenia wagi matematyki do 10% 

kosztem obniżenia wagi języka obcego nowożytnego do 15%, oraz wprowadzenie możliwości zgłoszenia 

tego samego przedmiotu dwa razy na poziomie rozszerzonym wynikają z zarządzenia Rektora. Pozostałe 

zmiany to: wprowadzenie zapisu mówiącego o możliwości dopuszczania do rozmowy kompetencyjnej 

jedynie osób, które zgłosiły bibliografię do tematu; brak możliwości zgłoszenia przez kandydata tematu, 

który już wcześniej zgłaszał do rozmowy kompetencyjnej; zwiększenie limitu punktowego przyjęć do 

drugiego etapu rekrutacji z 50 do 60 pkt. Rekrutacja w formie przeniesienia pozostaje bez zmian. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu dziekanowi Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Janowi 

Michałkowi, który zapytał czy proponowana strategia rekrutacyjna (self-selection) ma za zadanie 

zniechęcić poprzez stosowanie wysokich progów punktowych część kandydatów do podejścia do 

rekrutacji. Zapytał również o granice stosowania tej strategii. 

Odpowiedzi udzieliła dr Małgorzata Głowacka-Grajper wskazując, że istnieje ryzyko 

niewypełnienia limitów, jednak ważniejszy jest wysoki poziom kandydatów. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zasad rekrutacji na rok akademicki 

2018/2019. 

Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

5. Sprawa opłat za zajęcia. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi ds. studenckich Kolegium MISH dr Małgorzacie 

Głowackiej-Grajper, która poinformowała, że wszystkie proponowane wysokości opłat na rok ak. 

2017/2018  pozostają bez zmian. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wysokości opłat na rok akademicki 

2017/2018. 

Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

6. Informacje Dyrektora Kolegium MISH. 

Dyrektor Kolegium MISH poinformował, że przy współpracy z Samorządem Studentów Kolegium 

MISH trwają poszukiwania sposobu ożywienia ruchu naukowego w Kolegium i wygospodarowania na ten 

cel środków finansowych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Tatianie Chauvin, która poinformowała, że wraz ze 

studentami Kolegium MISH opublikowała dwie książki. 

 

7. Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski. Ponieważ nikt nie zgłosił wolnego wniosku, 

Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

Protokołował                Przewodniczący Rady Kolegium MISH 

 

        mgr Krzysztof Zieliński      prof. dr hab. Marek Wąsowicz 


