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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 21 grudnia 2016 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. Poinformował, że jest to pierwsze posiedzenie Rady w 

oparciu o nowy Regulamin Kolegium MISH, z czego wynika zmieniony skład Rady Kolegium. Do Rady 

dołączyło sześciu przedstawicieli tutorów. Dyrekcja Kolegium MISH wręczyła przybyłym powołania 

Rektora do Rady Kolegium MISH. Przewodniczący zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku 

posiedzenia. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 

porządku posiedzenia: 

Wyniki głosowania: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH; 

3. Informacje Dyrektora Kolegium MISH; 

4. Zmiana Regulaminu Kolegium MISH (przyjęcie w poczet wydziałów uczestniczących w 

Kolegium MISH Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii); 

5. Zmiana Zasad Studiowania w Kolegium MISH; 

6. Informacja na temat wyników rekrutacji na studia w Kolegium; 

7. Sprawy różne i 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 – 24, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

3. Informacje Dyrektora Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady zaproponował zamianę kolejności z punktem czwartym porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie wyraził sprzeciwu, punkt czwarty posiedzenia odbył się przed punktem trzecim. 

Dyrektor Kolegium MISH prof. dr hab. Marek Wąsowicz poinformował, że wybory przedstawicieli 

tutorów odbyły się drogę elektroniczną. Każdy tutor posiada bierne i czynne prawo wyborcze. Do Rady 

wchodzi sześciu kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Głosowanie trwało trzy tygodnie. 

W głosowaniu wzięło udział ok. 37% uprawnionych. Zorganizowane zostało spotkanie otwarte dla tutorów, 

na którym zainteresowani mogli wypowiedzieć się o funkcjonowaniu Kolegium MISH. Do Rady zostali 
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wybrani: prof. dr hab. Barbara Bokus, dr hab. Tatiana Chauvin, dr Krzysztof Kaleta, dr Łukasz Książyk, dr 

Piotr Schollenberger, dr hab. Jakub Urbanik. 

Dyrektor Kolegium MISH poinformował, że stypendium Ministra otrzymało 92 studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego z czego 15 z Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Samorządu Studentów Ryszardowi Jamce, który 

poinformował, że zaproszenie przedstawicieli tutorów do grona członków Rady Kolegium MISH było 

wspólnym pomysłem. Zapytał o pisemne sprawozdanie z wyborów przedstawicieli tutorów. 

Dyrektor Kolegium MISH poinformował, że taki dokument zostanie sporządzony, a obecnie jest 

dostępny dokument ogłoszenia wyników głosowania. 

Ryszard Jamka doprecyzował pytanie, prosząc o wyjaśnienie procedury wyrażenia zgody przez 

tutorów na kandydowanie do Rady. 

 Dyrektor Kolegium MISH wyjaśnił, że wybory były jednoetapowe. Głosując kandydat 

jednocześnie wyrażał zgodę lub nie odnośnie kandydowania. 

 

4. Zmiana Regulaminu Kolegium MISH (przyjęcie w poczet wydziałów uczestniczących w 

Kolegium MISH Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii). 

Przewodniczący Rady poinformował, że zmiany w Regulaminie są niewielkie: zmiana brzmienia 

punktu 2: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w związku ze zmianą nazwy, na Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych, oraz dodanie punktu 16 w brzmieniu: Wydziału 

Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Przewodniczący zapytał o uwagi. Ponieważ nikt nie zgłosił uwagi, 

przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmian. 

Wyniki głosowania: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

5. Zmiana Zasad Studiowania w Kolegium MISH 

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

Głowackiej-Grajper, która poinformowała, że zmiany wynikają z wcześniejszych błędów, zmian w 

nadrzędnych aktach prawnych oraz chęci poprawy sytuacji studentów w Kolegium MISH. 

W par 4 ust 1 został skorygowany czas trwania studiów jednolitych i otrzymuje on brzmienie: 

„Indywidualne studia międzyobszarowe w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, 

organizowane przez Kolegium MISH, trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów I stopnia, 

dwa lata w przypadku studiów II stopnia oraz pięć lat w przypadku studiów jednolitych 

magisterskich (w zależności od kierunku studiów, na którym student planuje uzyskanie dyplomu). 

W przypadku zrealizowania wymagań określonych dla studenta Kolegium MISH (por. § 16 i 17 

niniejszych Zasad studiowania) w krótszym czasie, student ma prawo do przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego przed upływem tych terminów. Studia są realizowane pod opieką 

indywidualnego opiekuna naukowego (zwanego dalej tutorem).” 

W par 8 ust 2 został wprowadzony obowiązek realizacji nowych zajęć obowiązkowych: 

„Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska” dla studentów, którzy rekrutują się w 
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trybie przeniesienia oraz możliwość rekrutacji w trybie przeniesienia z MISMaP i otrzymuje on 

brzmienie: „W wypadku ubiegania się studenta o przeniesienie na studia w Kolegium MISH z 

uczelni zagranicznej lub z międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych i 

społecznych lub z międzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodnicznych prowadzonych 

przez inną uczelnię w Polsce decyzję podejmuje Dyrektor Kolegium MISH na podstawie 

dotychczasowego przebiegu studiów i zainteresowań studenta, przy czym podstawowym 

warunkiem jest zaliczenie I etapu studiów. Student przyjęty na studia w Kolegium MISH w trybie 

przeniesienia zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych, w tym zajęć z semiotyki 

logicznej (lub jej ekwiwalentów wymienionych w zarządzeniu Dyrektora Kolegium MISH), zajęć 

„Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska” oraz Modułu Międzyobszarowego. 

Pozostałe różnice programowe są określane w trybie indywidualnym zgodnie z decyzją Dyrektora 

Kolegium MISH i opiekuna roku.” 

W par 16 ust 2 zostaje wprowadzony zapis mówiący, że lektoraty nie są traktowane jako 

dyscyplina naukowa i otrzymuje on brzmienie: „Indywidualny plan studiów na dany rok 

akademicki musi uwzględniać zajęcia z dwóch różnych dyscyplin naukowych. Realizacja każdej z 

dyscyplin musi obejmować nie mniej niż 10 punktów ECTS rocznie. Zajęcia z jednej dyscypliny 

naukowej to zajęcia oferowane w ramach jednego kierunku studiów lub powiązane ze sobą 

tematycznie lub metodologicznie. Jako dyscyplina naukowa nie są traktowane lektoraty żetonowe, 

zajęcia z Modułu Międzyobszarowego (obligatoryjne), wychowanie fizyczne, semiotyka logiczna 

(lub jej ekwiwalenty wymienione w zarządzeniu Dyrektora Kolegium MISH), ani zajęcia 

„Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska”. Zajęcia z praktycznej nauki języka 

obcego nie mogą być jedynymi zajęciami realizowanymi w ramach dyscypliny naukowej.” 

Par 16 ust 5 otrzymuje brzmienie: „Do końca III etapu studiów student musi zaliczyć 90 

godzin zajęć z wychowania fizycznego.” 

W par 17 ust 4 zostaje wykreślony. 

Par 20 ust 2 wprowadza możliwość dwukrotnego powtarzania niezaliczonego przedmiotu i 

otrzymuje on brzmienie: „Prawo do ubiegania się o warunkowy wpis na kolejny etap studiów 

przysługuje w sytuacji, gdy student nie zaliczył nie więcej niż jednego przedmiotu spośród 

zadeklarowanych w planie na dany rok akademicki. Niezaliczony przedmiot można powtarzać nie 

więcej niż dwa razy.” 

Par 20 ust 4 wprowadza możliwość dwukrotnego powtarzania niezaliczonego etapu 

studiów i otrzymuje on brzmienie: „Prawo do ubiegania się o powtarzanie etapu studiów 

przysługuje w sytuacji, gdy student nie zaliczył więcej niż jednego przedmiotu spośród 

zadeklarowanych w planie na dany rok akademicki lub nie uzyskał 60 punktów ECTS. Dany etap 
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można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Prawo do ubiegania się o powtarzanie etapu studiów 

przysługuje także studentom I etapu studiów II stopnia.” 

Przewodniczący zapytał o uwagi. Ponieważ nikt nie zgłosił uwagi, przewodniczący zarządził 

głosowanie nad łącznym przyjęciem zaproponowanych zmian w Zasadach Studiowania Kolegium MISH. 

Wyniki głosowania: za – 23, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

6. Informacja na temat wyników rekrutacji na studia w Kolegium; 

Przewodniczący Rady zaproponował przeniesienie tego punktu na kolejne posiedzenie, ze względu 

na nieobecność Pani Agnieszki Sobótki, która sporządziła raport z rekrutacji i miała go zreferować. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Ryszardowi Jamce, który zaproponował finansowanie ze 

środków Kolegium MISH wyjazdów studentów do liceów w ramach akcji promocyjnej MISH w szkołach. 

Dyrektor Kolegium MISH przypomniał, że te kwestie zostały omówione w ramach spotkania 

Zarządu Samorządu Studentów z dyrekcją Kolegium MISH, a takie finansowanie jest możliwe w 

omawianym wcześniej zakresie. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii prof. dr hab. 

Mieszkowi Tałasiewiczowi, który zauważył, że studenci promujący Uniwersytet Warszawski mogą być w 

pewnym sensie ambasadorami UW. Zapytał o miejscowości, w których studenci chcą przeprowadzić 

tegoroczna akcję promocyjną. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Samorządu Studentów Michałowi Pawłowskiemu, 

który poinformował, że w roku ubiegłym akcja objęła 14 szkół, z czego 7 w Warszawie, były to licea, z 

których rekrutowali się obecni studenci m.in. w: Krakowie, Cieszyn, Lublin. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Mieszkowi Tałasiewiczowi, który zaproponował 

skontaktowanie się w tej sprawie z władzami rektorskimi i rozszerzenie programu na cały Uniwersytet. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Ryszardowi Jamce, który zauważył, że w porównaniu z 

danymi historycznymi MISH staje się kierunkiem coraz bardziej warszawskim. 

 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotem kolejnego posiedzenia będą kwestie 

związane ze strategią Kolegium MISH i 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 


