
 

Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 8 października 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Kolegium MISH, prof. dr hab. Jerzy Axer, przywitał zebranych i otworzył 

posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28 maja 2014 r. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. 

Wyniki głosowania: za – 16, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1 

 

1. Informacje Dyrektora Kolegium 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi Kolegium MISH prof. dr hab. Markowi 

Wąsowiczowi, który na początku poinformował, że dzisiejsze posiedzenie odbywa się w budynku, w 

którym mieści się siedziba Kolegium MISH. 

Poinformował również, że na czerwcowym posiedzeniu Senatu UW została podjęta uchwała o 

pensach nauczycieli akademickich, która wraz z uchwałą o możliwości zaliczania tutoringu do zajęć 

pensowych stanowi pewną całość. Wyjaśnił zapisy uchwały, zgodnie z którą obowiązki wykonywane w 

ramach opieki tutoringu są traktowane jako zajęcia regularne – w wymiarze do 15 godzin na każdego 

podopiecznego, nie więcej jednak niż 60 godzin na rok akademicki. Rozliczenie godzin odbywać się będzie 

w ramach procedur obowiązujących na danym wydziale. 

Sposoby finansowania wynikają z traktowania tutoringu jako zajęć zamawianych przez Kolegium 

MISH na poszczególnych wydziałach, więc finansowane są ze środków centralnych przeznaczonych na 

finansowanie tego typu zajęć. Wynagrodzenie za godzinę takich zajęć wynosi około 125 zł. 

W przypadku powstania nadpensum poprzez realizację tutoringu Kolegium MISH płaci 

wynagrodzenie według swoich stawek, ponieważ są to zajęcia realizowane w Kolegium MISH. Oznacza to 

jednakowe wynagrodzenie za wysiłek włożony w tutoring niezależnie od wydziału, na którym pracuje 

tutor. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Joannie Czarnocie, która zwróciła uwagę, że stawki za 

godziny nadpensum nauczycieli akademickich reguluje rozporządzenie ministra. Według nich stawka 

profesora z tytułem wynosi więcej niż 125 zł. 

Prof. Wąsowicz zobowiązał się do wyjaśnienia tej wątpliwości. 

Prof. Wąsowicz poinformował o uroczystości otwarcia Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego, 

która miała miejsce 11.09.2014. Katedra jest formalnie jednostką ogólnouniwersytecką, ale w pewnym 

sensie afiliowaną przy Kolegium MISH. Oferta dydaktyczna w pierwszej kolejności jest skierowana do 

studentów Kolegium MISH, a następnie do wszystkich studentów Uniwersytetu. 

Prof. Wąsowicz poinformował, że ze względu na trwające procesy zmian głównej strony 

internetowej Uniwersytetu i działania zmierzające do ujednolicenia stron wydziałowych, podjęcie działań 

mających na celu utworzenie nowej strony Kolegium MISH wymaga wyjaśnienia, w jakim zakresie 

jednostkom uczelni przysługuje swoboda w tym zakresie. 



 

Prof. Wąsowicz przekazał głos doc. dr Annie Rosner, która poinformowała o zakończeniu prac nad 

rekomendacjami i przekazaniu list studentów z rekomendacją do prodziekanów ds. studenckich 

poszczególnych wydziałów. 

 

2. Opinia Rady w sprawie wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr Małgorzacie Głowackiej-Grajper, która poinformowała, że 

wniosek o stypendium złożyło 19 studentów, oraz że zostały one sprawdzone pod względem formalnym i 

merytorycznym przez opiekunów poszczególnych lat. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosków o stypendium. 

Wyniki głosowania: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

Lista studentów, którzy złożyli wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

stanowi załącznik nr 1. 

 

3. Sprawy minimów programowych 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. dr Annie Rosner, która poprosiła o przekazywanie 

informacji o zmianach w programach nauczania, które nie przekraczają 30 procent punktów ECTS i nie są 

zatwierdzane na forum Senatu UW. Problem z dotarciem do informacji o zmianach przekłada się na brak 

możliwości aktualizacji minimów programowych. Zwróciła się z prośbą, żeby takie zmiany nie wymagały 

zatwierdzenia przez Radę Kolegium MISH. 

Poinformowała, że duże zmiany minimów dotyczą kierunków: geografii dla I i II stopnia, 

muzykologii. Niewielkie zmiany minimów dotyczą kierunków: filologia polska, kognitywistyka, logopedia. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad upoważnieniem przez Radę Kolegium MISH doc. 

dr Anny Rosner do zatwierdzania zmian w minimach programowych, które nie przekraczają 30%. 

Wyniki głosowania: za – 17, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1 

Doc. dr Anna Rosner zaprosiła do współpracy przy opracowywaniu zmian minimów 

programowych członków Samorządu Studentów Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Rafałowi Smoleniowi, który poinformował, że Samorząd cały 

czas współpracuje i będzie współpracował zarówno z dr Anną Rosner jak i całą dyrekcją przy 

opracowywaniu minimów. Wyjaśnił, że wstrzymał się od głosu, ponieważ zmiany w minimach 

programowych dla geografii i muzykologii, o których była mowa, nie zostały przesłane członkom Rady 

przed posiedzeniem, w związku z czym nie mieli oni możliwości się z nimi zapoznać. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który stwierdził, że 

warto się zastanowić nad koniecznością zatwierdzania minimów programowych przez Radę Kolegium 

MISH skoro są one wynikiem negocjacji z poszczególnymi dziekanami wydziałów. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która stwierdziła, że chciałaby, żeby minima 

programowe były głosowane na posiedzeniach Rady lub zatwierdzane inaczej przy udziale studentów. 

Przypomniała o proponowanej w ubiegłym roku zmianie w Regulaminie Kolegium MISH wprowadzającej 

konieczność niewiążącego zaopiniowania minimów programowych przez Samorząd Studentów Kolegium 



 

MISH. Zaproponowała, żeby razem z materiałami przed Radą wysyłać proponowane zmiany w minimach 

programowych. 

 

4. Informacja o wynikach rekrutacji na studia I i II stopnia 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Agnieszce Sobótce, która poinformowała o przebiegu 

rekrutacji na studia w Kolegium MISH. Poinformowała o niewielkim wzroście liczby kandydatów. Główny 

wzrost zainteresowania dotyczył studiów II stopnia wśród kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na 

innych kierunkach niż studia międzyobszarowe. Z tego względu liczba miejsc została rozszerzona z 15 do 

23. Poinformowała, że na studia I stopnia i jednolite magisterskie zostały przyjęte 123 osoby, natomiast na 

studia II stopnia 52. 

 

Sprawozdanie o wynikach rekrutacji na studia I i II stopnia stanowi załącznik nr 2. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Zbigniewowi Klochowi, który zwrócił uwagę, że 

studenci przyjęci na II stopień studiów w Kolegium MISH zainteresowani są głównie socjologią i 

dziennikarstwem. Zapytał czy można wskazać jednoznaczne tendencje zmian zainteresowań tych 

studentów. 

Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Sobótka wskazując, że taki wynik został otrzymany po raz 

pierwszy i trudno na jego podstawie wnioskować o tendencjach. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Rafałowi Smoleniowi, który zapytał, czy informacje na temat 

miejsc, z których pochodzą kandydaci, oraz – ewentualnie – ukończonych przez nich kierunków studiów 

pochodzą wyłącznie z ankiet, które Sekretariat przekazuje im w dniach składania dokumentów na studia. 

Agnieszka Sobótka wyjaśniła, że ankiety przeprowadzane są wobec studentów rozpoczynających 

studia I stopnia, którzy deklarują jedynie posiadanie doświadczeń akademickich. W przypadku kandydatów 

na studia II stopnia dane pochodzą z systemu IRK. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Danielowi Kontowskiemu, który zaproponował, żeby 

kategorie w ankiecie dotyczące pochodzenia wiedzy kandydata o studiach w Kolegium MISH pokrywały 

się z prowadzonymi działaniami promocyjnymi, co ułatwi weryfikację skuteczności poszczególnych form 

promocji. Zwrócił uwagę, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba kandydatów na miejsce na studia I 

stopnia nie zmieniła się znacznie, natomiast liczba kandydatów, którzy spełnili formalne wymagania i 

mogli zostać dopuszczeni do rozmowy kompetencyjnej znacznie spadła (w 2012 – 286 kandydatów, 2013 – 

280 kandydatów, 2014 – 170). 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która stwierdziła, że wyniki rekrutacji na studia 

I stopnia mogą niepokoić choćby ze względu na brak progu maturalnego. Zaproponowała wzięcie pod 

uwagę w nadchodzących latach akademickich zmniejszenie limitów miejsc na studia I stopnia. 

 

5. Sprawy różne 



 

Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski i udzielił głosu Rafałowi Smoleniowi, który zapytał 

o możliwość utworzenia dla studentów Kolegium MISH minimów programowych na kierunkach 

matematyczno-przyrodniczych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który zauważył, że jeżeli 

miałoby to oznaczać, że student może uzyskać np. dyplom Wydziału Matematyki to będzie to 

konkurowanie z MISMaP. Stwierdził, że co do korzystania z oferty dydaktycznej, to warto byłoby rozwijać 

takie możliwości. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. dr Anna Rosner, która zwróciła uwagę, że przykładowo 

realizując minimum z kognitywistyki studenci uczestniczą w zajęciach Wydziału Matematyki. Stwierdziła, 

że nie widzi możliwości stworzenia minimum, które dałoby dyplom. 

Prof. dr hab. Jerzy Axer wskazał na konieczność podejmowania indywidualnych, udanych prób 

łączenia kierunków humanistyczno-społecznych z matematyczno-przyrodniczymi. Stwierdził, że im więcej 

takich będzie, tym większa stanie się otwartość MISMaPu. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która poinformowała, że według jej obserwacji 

liczba studentów, którzy zainteresowani są łączeniem dziedzin humanistycznych i społecznych ze ścisłymi 

rośnie. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Barbarze Bokus, która zaproponowała 

wprowadzenie puli miejsc, w ramach których możliwe byłoby przejścia studentów z MISHu na MISMaP i 

odwrotnie. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Jolancie Sierakowskiej-Dyndo, która 

przypomniała o możliwości studiowania na drugim kierunku. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która zwróciła uwagę na potrzebę przekazania 

informacji tutorom i studentom o nowych zasadach funkcjonowania tutoringu w Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Markowi Węcowskiemu, który poinformował, że 

spotkanie z tutorami jest już zaplanowane. Ponadto tutorzy otrzymali wcześniej informację e-mailem i na 

bieżąco mogą zwracać się do koordynatorów międzyobszarowych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która pogratulowała otwarcia Katedry imienia 

Tadeusza Mazowieckiego przy Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady zapytał o pozostałe 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. Jerzy Axer 


