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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 7 października 2015 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

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

posiedzenie Rady Kolegium MISH. Zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku posiedzenia. Ponieważ 

nikt nie zgłosił uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. 

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

 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

3. Zaopiniowanie wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. 

4. Informacja wstępna o wynikach rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.  

5. Informacje bieżące. 

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

studentowi Ryszardowi Jamce powołanie w skład Rady Kolegium MISH. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

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

24.06.2015. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. 

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

 

3. Zaopiniowanie wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. 

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

dyrekcja Kolegium MISH przyjęła 16 wniosków o stypendium ministra. Wnioski zostały sprawdzone pod 

względem formalnym i merytorycznym. Dyrekcja rekomenduje Radzie pozytywne zaopiniowanie 

wszystkich wniosków. Zaproponowała przeprowadzenie jednego głosowania nad pozytywnym 

zaopiniowaniem wszystkich wniosków. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr Katarzynie Kopczewskiej, która zapytała o podział 

wniosków ze względu na osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne studentów. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper poinformowała, że wszystkie wnioski zawierają osiągnięcia 

naukowe.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosków o stypendia 

ministra za wybitne osiągnięcia. 

Wyniki głosowania: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 
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4. Informacja wstępna o wynikach rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia. 

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

nastąpił wzrost liczby kandydatów na studia I stopnia o 54 osoby w porównaniu z poprzednim rokiem. Z 

378 kandydatów 201 zostało zakwalifikowanych do rozmowy kompetencyjnej. Punktowy próg 

kwalifikujący do rozmowy wynosił 74,9. Limit miejsc został wypełniony poprzez przyjęcie 100 

kandydatów. Próg punktowy przyjęcia na studia wynosił 135 punktów i był zbliżony do zeszłorocznego. Do 

14 spadła liczba kandydatów będących laureatami olimpiad w porównaniu do 35 w poprzednim roku. 

Na studia II stopnia odbyły się dwie rekrutacje: dla osób, które uzyskały dyplom w ramach MISH 

(36 osób w porównaniu do 31 w zeszłym roku) i osób, które przeszły 2 etapową rekrutację – przyjętych 16 

osób z 26 kandydatów. 

 

5. Informacje bieżące. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który poinformował o 

konieczności dostosowania do końca grudnia 2015 roku Regulaminu Kolegium MISH do nowego Statutu 

UW, który obowiązuje od 01.10.2015. W tym celu zostanie powołany zespół, w skład którego wejdą: 

dyrekcja, przedstawiciel studentów oraz w miarę możliwości przedstawiciel stałych członków Rady i 

przedstawiciel tutorów. 

 

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 


