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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

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

posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

Porządek przedstawiał się następująco: 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

3. Uchwalenie Zasad studiowania w Kolegium MISH. 

4. Sprawozdanie z działalności Kolegium za rok 2014, w tym sprawozdanie finansowe i informacje 

Dyrektora Kolegium MISH. 

5. Zatwierdzenie minimów programowych. 

6. Uchwalenie planu finansowo-rzeczowego na rok 2015. 

7. Uzupełnienie uchwały w sprawie opłat za usługi edukacyjne, pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 

ustawy- prawo o szkolnictwie wyższym. 

8. Sprawy różne. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

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

25.02.2015. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. 

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

 

3. Uchwalenie Zasad studiowania w Kolegium MISH. 

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

konieczność zmian wynika z przyjęcia nowego Regulaminu Studiów UW oraz potrzeby dokonania korekt 

porządkujących i uwzględniających uwagi zgłaszane wcześniej przez samorząd studentów. Nowe zasady 

studiowania zostały skonsultowane z przedstawicielami Samorządu Kolegium MISH podczas kilku spotkań 

oraz poddane konsultacjom organizowanym przez Samorząd. Zauważył, że pozostały jedynie dwie kwestie, 

które są przedmiotem rozbieżnych stanowisk. Pierwsza dotyczy sposobu powoływania koordynatorów 

obszarowych, a druga dotyczy sposobu powoływania opiekunów lat. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która poinformowała o nowym członku Rady 

Kolegium MISH Ryszardzie Jamce. Zapytała o jego możliwość wypowiadania się w czasie posiedzenia. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który wyjaśnił, że do 

momentu powołania do Rady Kolegium MISH przez Rektora, Ryszard Jamka nie może brać udziału w 

głosowaniu natomiast może zabierać głos. 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję na Zasadami studiowania. Wywiązała się dyskusja, 

w której uczestniczyli: Sebastian Żbik, Ryszard Jamka, Inga Bobrowska, prof. dr hab. Jan Michałek, Rafał 

Smoleń, Monika Helak, dr hab. Marek Węcowski, prof. dr hab. Jerzy Axer, Borys Jastrzębski, doc. Anna 

Rosner, prof. dr hab. Marek Wąsowicz. W trakcie dyskusji przedstawiciele Samorządu Studentów 

Kolegium MISH zgłosili ponad 10 poprawek. W tej sytuacji Dyrekcja Kolegium MISH, uznając, że 

ustosunkowanie się do tych poprawek, niezgłaszanych w trakcie wcześniejszych spotkań i istotnie 

zmieniających treść postanowień Zasad, wymaga dokładnego przeanalizowania ich skutków 

merytorycznych i konsekwencji legislacyjnych, co nie jest możliwe w trakcie posiedzenia Rady, zgłosiła 

wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad punktu dotyczącego uchwalenia Zasad studiowania w 

Kolegium MISH z porządku obrad. 

Wyniki głosowania: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1 

 

4. Sprawozdanie z działalności Kolegium za rok 2014, w tym sprawozdanie finansowe i 

informacje Dyrektora Kolegium MISH. 

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

umocnieniu podstaw funkcjonowania Kolegium MISH w strukturze Uniwersytetu za sprawą zmian 

legislacyjnych i regulacyjnych na poziomie ustawodawczym oraz uchwał Senatu UW. Poinformował 

również o ok. 38-procentowym wzroście poziomu środków finansowych, na rozliczenia z wydziałami. 

Zauważył, że realizacja strategii Kolegium MISH przejawia się w pogłębianiu indywidualizacji studiów 

poprzez wykorzystanie możliwości stosowania efektów kształcenia, korzystaniu z oferty dydaktycznej 

przeznaczonej dla studentów Kolegium MISH oraz podnoszeniu zmieniającej się roli tutora. Stwierdził, że 

wyzwaniem jest budowanie środowiska MISHu i wspólnotowości studentów; częściowym rozwiązaniem 

może stać się stworzenie ruchu naukowego studentów. Zapowiedział podjęcie działań mających na celu 

zwiększenie liczby kandydatów na studia oraz budowanie wizerunku Kolegium MISH w przestrzeni 

publicznej. Przykładem takich działań jest ogłoszony w porozumieniu z Samorządem Kolegium konkurs na 

nowe logo Kolegium. 

 

5. Zatwierdzenie minimów programowych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która przypomniała, że głosowane będą 

minima programowe, które zmieniły się o ponad 30%. Zmiany wynikają ze zmian programów na 

wydziałach, a nowe minima zawierają duży komponent wymienny. Doc. Rosner poinformowała, że 

przedstawione minima programowe zostały skonsultowane z przedstawicielami samorządu studentów. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 9 minimów. 

Wyniki głosowania: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 
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Minima programowe stanowią Załącznik nr 1. 

 

6. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowy na rok 2015 

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

projekt planu został rozesłany wszystkim członkom Rady. Poszczególne pozycje planu nie odbiegają w 

zasadzie od planu zeszłorocznego i jego wykonania. Dyrektor Kolegium zwrócił jednak uwagę na 

utworzenie funduszu w wysokości 10000 PLN przeznaczonego na studencki ruch naukowy.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem planu finansowo-rzeczowego na rok 2015. 

Wyniki głosowania: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015 stanowi Załącznik nr 2. 

 

7. Uzupełnienie uchwały w sprawie opłat za usługi edukacyjne, pobieranych na podstawie 

art. 99 ust. 1 ustawy- prawo o szkolnictwie wyższym. 

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

konieczności uzupełnienia uchwały o opłatę za powtarzanie seminarium dyplomowego. Wysokość opłaty, 

uzgodniona z Samorządem Kolegium, miałaby wynosić 65 PLN za semestr. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uzupełnienia uchwały w sprawie opłat za 

usługi edukacyjne, pobieranych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy- prawo o szkolnictwie wyższym. 

Wyniki głosowania: za – 18, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1 

 

8. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która zwróciła się z pytaniem do 

prof. Wąsowicza o możliwość udostępnienia pisemnej wersji sprawozdania. 

Prof. Wąsowicz stwierdził, że sprawozdanie ogólne przygotowane zostało w formie ustnej, a jego 

wypowiedź znajdzie się w protokole. 

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 


