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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

w dniu 19  grudnia 2012 roku 

Prof. dr hab. Jerzy Axer, dziekan  Wydziału „Artes Liberales” przywitał zebranych i poprosił o 

poprowadzenie zebrania prof. dr hab. Marka Wąsowicza, który jest przewodniczącym Rektorskiego 

Zespołu ds. Studiów Międzyobszarowych na UW. Prof. dr hab. Marek Wąsowicz otworzył posiedzenie 

Rady Kolegium MISH. 

W pierwszej części posiedzenie zaplanowano wybór Przewodniczącego Rady Kolegium MISH 

w kadencji 2012-2016. Prof. dr hab. Wojciech Pawlik, dziekan Wydziału Stosowanych Nauk 

Społecznych i Resocjalizacji zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Jerzego Axera, dziekana Wydziału „Artes 

Liberales”. Prof. Jerzy Axer wyraził zgodę i zgłosił kandydaturę prof. dr. hab. Marka Wąsowicza. 

Profesor Wąsowicz nie zgodził się kandydować i poparł kandydaturę prof. dr. hab. Axera.  Następnie 

prof. Wąsowicz poprosił o zgłaszanie się do Komisji skrutacyjnej. Zgłosili się: prof. dr hab. Remigiusz 

Forycki, prof. dr hab. Barbara Bokus, Jarosław Kopeć (student). Przystąpiono do głosowania na 

przewodniczącego Rady Kolegium MISH. 

W czasie kiedy Komisja skrutacyjna liczyła głosy, prof. dr hab. Marek Wąsowicz przedstawił 

skład dyrekcji Kolegium MISH: p.o. dyrektora Kolegium MISH dr Agatę Zalewską, p.o. z-cy dyrektora 

Kolegium MISH ds. współpracy międzynarodowej, międzyobszarowości oraz oferty dydaktycznej 

Kolegium MISH prof. dr hab. Piotra Wilczka, p.o. z-cy dyrektora Kolegium MISH ds. kontaktów z 

wydziałami, minimów programowych oraz tutoringu doc. dr Annę Rosner oraz  p.o. z-cy dyrektora 

Kolegium MISH  ds. studenckich dr Martę Wojtkowską-Maksymik. W związku z przemianami 

zachodzącymi w Uniwersytecie Warszawskim oraz w Kolegium MISH kierownictwu zostały 

powierzone wymienione funkcje jedynie na jeden rok akademicki. 

Po obliczeniu głosów Komisja skrutacyjna podała następujące wyniki wyborów na 

przewodniczącego Rady: uprawnionych do głosowania: 22 osoby, oddano 22 głosy, w tym 15 głosów 

popierających zgłoszoną kandydaturę, 5 głosów wstrzymujących się, 2 głosy nieważne. W wyniku 

głosowania prof. Jerzy Axer został wybrany na przewodniczącego Rady Kolegium MISH na kadencję 

2012-2016. 

Prof. Marek Wąsowicz przekazał przewodniczenie nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 

Kolegium MISH – Dziekanowi Jerzemu Axerowi, który zapytał członków Rady o uwagi do porządku 

obrad. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag, zarządził głosowanie, porządek został przyjęty jednomyślnie. 

Drugim punktem porządku obrad było omówienie studiów międzyobszarowych w UW w świetle 

znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zagadnienie zreferował  prof. Marek Wąsowicz, 

który zwrócił uwagę na możliwości rozwoju studiów międzyobszarowych i ich szczególnego miejsca w 

Uniwersytecie Warszawskim. Plany dotyczące tego typu studiów wiążą się z wykorzystaniem 

doświadczenia jednostek, które oferują tę formę kształcenia na UW już od kilkunastu lat (MISH i 

MISMaP), jednak ustawodawca wyznaczył ścisłe kryteria dotyczące tego, co mieści się pod tym 

pojęciem. Studia międzyobszarowe mogą być wyłącznie prowadzone przez jednostki międzywydziałowe 

– Uniwersytet Warszawski, jako jeden z niewielu w kraju, ma już takie struktury i może dysponować 

dodatkową pulą punktów ECTS. Rozszerza to możliwości indywidualizowania programów studiów i 

powoduje, że studia mogą być bardziej atrakcyjne dla studentów. Uniwersytet Warszawski jest 

prekursorem w tworzeniu nowych struktur i służących im rozwiązań organizacyjnych, a w niedalekiej 

przyszłości Rada Kolegium będzie znakomitym forum do dyskusji na temat nowych rozwiązań 

zaproponowanych przez specjalny zespół powołany przez Rektora. 

Dziekan Jerzy Axer zauważył, że stanowisko MISH w sprawie wykorzystania możliwości 

nadanych przez nową Ustawę  będzie wypracowywane w ciągu najbliższych miesięcy, przypomniał 

także, że wkrótce do Ustawy zostaną wprowadzone poprawki. 
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Trzecim punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany nazwy Kolegium 

MISH. Przewodniczący Rady przedstawił projekt nowej nazwy w brzmieniu: „Międzyobszarowe 

Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne”, przy zachowaniu skrótu „Kolegium MISH”. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Pierwszą osobą, która zabrała głos był przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium MISH 

Rafał Smoleń, który zauważył, że zaproponowany w uchwale skrót MISH nie w pełni odwzorowuje 

nową nazwę (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i 

Społecznych) oraz nie odpowiada treści studiów. Student zwrócił także uwagę na kwestię postrzegania 

nowej nazwy i skrótu przez potencjalnych i obecnych studentów.  

Profesor Wąsowicz wskazał na potrzebę dopasowania terminologii w nazwie Kolegium do 

terminologii narzuconej przez Ustawę tzn. na konieczność posługiwania się terminem 

„międzyobszarowy”. 

Prof. Zbigniew Kloch zauważył, że skrótowiec jest nazwą własną, więc uwaga studenta jest 

bezzasadna. 

Prof. dr hab. Andrzej Lisowski dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych potwierdził, 

że użyta terminologia jest poprawna i wynika z nowelizacji wymagań ustawowych. 

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski dyrektor MISMaP posłużył się przykładem kierowanej przez 

siebie jednostki, której nazwa również uległa zmianie, natomiast skrót nie uległ modyfikacjom, co 

wynikało z postrzegania go jako rozpoznawalnego znaku towarowego. 

Po wyjaśnieniu wątpliwości Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 

uchwały o zmianie nazwy Kolegium. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (22 głosy za). W związku z tym 

dotychczasowa nazwa Kolegium została zmieniona na: „Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych 

Studiów Humanistycznych i Społecznych” przy zachowaniu skrótu „Kolegium MISH”. 

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie nowelizacji Regulaminu 

Kolegium MISH. Prof. Marek Wąsowicz wskazał punkty, które wymagają nowelizacji, aby dostosować 

Regulamin do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W projekcie nowelizacji nie pojawiły się żadne 

inne zmiany o charakterze merytorycznym. Prof. Marek Wąsowicz zaproponował następujące zmiany w 

Regulaminie Kolegium MISH: 

1) Par. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, zwane dalej 
Kolegium MISH, jest międzywydziałową jednostką organizacyjną w rozumieniu par. 22 ust. 1 pkt Statutu UW 
i art. 84 ust. 3a Ustawy.”  
 
2) Par. 2 otrzymuje brzmienie: 
                                                                „Par. 2 
Kolegium MISH organizuje: 
 1) indywidualne studia międzyobszarowe w obszarze nauk humanistycznych i nauk społecznych, zgodnie z 
porozumieniami zawartymi z wydziałami uczestniczącymi w realizowaniu tego systemu studiów; 
 2) międzyobszarowe studia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych na kierunku „artes liberales”.”  
 
3) W par. 3 – w zdaniu drugim słowo „zawarte” zastępuje się słowem „zatwierdzone”.  
 
4) Par. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Powołanie zastępcy Dyrektora ds. studenckich odbywa się w trybie przewidzianym w art. 76 ust. 6 
Ustawy”  
 
5) Par. 7 otrzymuje brzmienie:  
 
                                                               „Par. 7 
Dyrektor organizuje pracę Kolegium MISH oraz w stosunku do studentów przyjętych na studia odbywane w 
systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH: 
 1) jako przełożony studentów wykonuje uprawnienia dziekana, 
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 2) wyznacza opiekunów studentów 
 3) uzgadnia z właściwymi dziekanami lub dyrektorami instytutów warunki i sposób realizacji 
indywidualnych planów studiów i programów kształcenia studentów, odbywających studia w systemie 
indywidualnych studiów miedzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH 
 4) zatwierdza indywidualne plany studiów i programy kształcenia studentów.”  
 
6) W Par. 8 pkt 6, 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie:   
„pkt 6:  uchwala projekt zasad i tryb przyjmowania na indywidualne studia międzyobszarowe organizowane 
przez Kolegium MISH oraz propozycje co do zakresu egzaminu wstępnego na studia odbywane w tym 
systemie; 
pkt 7: ustala zasady tworzenia i realizacji indywidualnych planów studiów i programów nauczania 
(kształcenia), zgodnie z którymi student odbywa studia w systemie indywidualnych studiów 
międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH; 
pkt 8: na wniosek Dyrektora, uzgodniony z właściwymi dziekanami (dyrektorami instytutów) zatwierdza – 
obowiązujące studentów odbywających studia w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych 
organizowanych przez Kolegium MISH – warunki (minima programowe) niezbędne do uzyskania tytułu 
zawodowego licencjat6a albo magistra danego kierunku studiów; 
pkt 9: opiniuje projekt porozumienia o współpracy Kolegium MISH z Wydziałem Artes Liberales;”       
 
7) Tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: 
„Organizacja Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych” 
 
8) Par. 10 otrzymuje brzmienie: 
 
                                                             „Par. 10 
Studenci odbywający studia w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych 
przez Kolegium MISH mają – w zakresie określonym porozumieniami, o których mowa w par. 2 pkt 1 – 
prawa i obowiązki studentów, odbywających studia na wydziałach uczestniczących w realizacji 
indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH.” 
 
9) W par. 11 ust. 1: 
Słowa „w systemie międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych” zastępuje się słowami: 
„w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych”.  
 
10) Par. 12 otrzymuje brzmienie: 
 
                                                                „Par. 12  
ust. 1 Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny plan studiów i program nauczania (kształcenia), 
które mogą obejmować również zajęcia prowadzone na wydziałach nie uczestniczących w systemie 
indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH, a także zajęcia na 
innych uczelniach albo placówkach Polskiej Akademii Nauk. 
ust. 2 Plan i program, o których mowa w ust. 1, ustalony zostaje w danym roku akademickim nie później niż 
w czwartym tygodniu semestru zimowego i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora. 
W ust. 3: W uzasadnionych przypadkach można na wniosek studenta, za zgodą Dyrektora, dokonać zmian w 
planie i programie, o których mowa w ust. 1, w czasie danego roku akademickiego.”  
 
11) W par. 13 ust. 1: 
Słowa „międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych” zastępuje się słowami 
„indywidualnych studiów międzyobszarowych”. 
 
12) W par. 14 ust. 1: 
   a) Słowa „międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych” zastępuje się słowami 
„indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez  Kolegium MISH”. 
   b) Ust. 2 – skreśla się.  
 
13) Par. 15 otrzymuje brzmienie: 
 
                                                           „Par. 15 

Dokumenty Kolegium MISH są sygnowane nadrukiem: „Uniwersytet Warszawski – Kolegium 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych”.”    
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   Po zakończeniu wypowiedzi prof. Wąsowicza Przewodniczący Rady rozpoczął dyskusję. 

Zapytał czy członkowie Rady mają uwagi do proponowanych zmian. Prof. Barbara Bokus 

zaproponowała poprawkę, polegającą na zastąpieniu w paragrafie 2 punkt 1 i 2 słowa „obszarze”, 

słowem „obszarach”.  

Student Jarosław Kopeć zaproponował poprawkę do paragrafu 7 punkt 8 o trybie zatwierdzania 

minimów programowych. Jarosław Kopeć złożył wniosek, aby rozszerzyć zapis o konieczność 

zasięgania opinii Samorządu Studentów przy zatwierdzaniu minimów programowych. Celem tej 

poprawki miałoby być stworzenie racjonalnych minimów programowych, których realizacja nie 

wymagałaby od studentów dopłacania za dodatkowe punkty ECTS. 

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski wskazał, że w MISMaP realnym problemem są limity 

punktów ECTS przy realizacji 3 kierunków, jednak on sam uważa, że nie należy zmieniać  organów, 

które decydują o kształcie minimów, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby Samorząd Studentów mógł je 

opiniować. 

Jarosław Kopeć dodał, że możliwość opiniowania minimów programowych dałaby studentom 

poczucie większej samodzielności. 

Student Przemysław Brzuszczak zwrócił uwagę, że minima programowe są obecnie bardzo 

rozbudowane, a ich konstruowanie odbywa się poza wiedzą studentów. Tymczasem studenci chcieliby 

nie tylko mieć wpływ na rozmiar przyszłych minimów, ale również czynnie brać na siebie 

odpowiedzialność za kształt studiów. 

W odpowiedzi na postulaty studentów głos zabrała dyrektor Anna Rosner, która również uznała 

niektóre minima programowe za zbyt obfite, jednak nie widziała potrzeby wprowadzania zapisu o 

konsultacjach studenckich, ponieważ już w tej chwili dyrekcja zasięga opinii studentów w sprawie 

kształtu nowych minimów. 

Dziekan Jerzy Axer zapytał, czy wystarczająca jest deklaracja dyrektor Anny Rosner i dodał, że 

wprowadzanie zapisu o konsultacjach studenckich w tym trybie nie przyniesie studentom większych 

korzyści niż dotychczasowe rozwiązanie. Przewodniczący zapewnił, że jeżeli funkcjonujące rozwiązanie 

nie będzie satysfakcjonowało studentów, to na kolejnych Radach, po przygotowaniu odpowiedniego 

projektu, można będzie wprowadzić zmiany dotyczące konsultacji studenckich. 

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz zauważył, że celem dzisiejszych nowelizacji jest dostosowanie 

Regulaminu Kolegium MISH do wymagań ustawowych, natomiast wysuwany przez studentów postulat 

wprowadzałby zmiany merytoryczne, które wymagają przygotowania przed wprowadzeniem nowych 

zapisów. Realizacja postulatu wysuwanego przez studentów oznaczałaby w praktyce wpływanie 

studentów jednej jednostki na minima, jakie realizują studenci innej jednostki – należałoby dobrze 

przemyśleć jakie rodziłoby to konsekwencje, nie tylko dla samych studentów, lecz także dla kontaktów 

Kolegium ze zrzeszonymi wydziałami. Do projektu warto będzie powrócić po konsultacjach z 

dziekanami wydziałów i po dokładnym przeanalizowaniu możliwych skutków. 

Profesor Axer przypomniał, że dobre stosunki w wydziałami współtworzącymi Kolegium są 

niezwykle cenne i Kolegium dołoży wszelkich starań, żeby nie było powodów do nieporozumień 

pomiędzy MISH a dziekanami. Dlatego zaproponował, żeby o ewentualnych zmianach dyskutować 

dopiero po wprowadzeniu niezbędnych nowelizacji do regulaminu. 

Ponownie głos zabrał student Przemysław Brzuszczak, który wyraził obawę, że bez 

odpowiedniego zapisu, wydziały zrzeszone nie będą brały pod uwagę opinii studentów, a minima 

programowe dla studentów MISH nie będą się różniły od regularnych programów studiów. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby poddać głosowaniu przygotowany projekt zmian w 

Regulaminie, a dyskusję o konsultacjach oraz negocjowanie wpływu studentów na kształt minimów 

pozostawić na przyszłość. 

Student Rafał Smoleń zgłosił wniosek formalny o pięciominutową przerwę. Przewodniczący 

przyjął wniosek i zarządził przerwę. 
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Po przerwie Jarosław Kopeć wycofał propozycje poprawki i Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad uchwałą w sprawie nowelizacji Regulaminu Kolegium MISH w zaproponowanym przez 

prof. Marka Wąsowicza kształcie z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez prof. Bokus. Za 

przyjęciem głosowało 18 osób, wstrzymało się 4. Prof. Marek Wąsowicz przypomniał, że zmianę 

Regulaminu można przyjąć jedynie bezwzględną większością 2/3 głosów, a nieprzyjęcie regulaminu 

oznacza, że MISH nie jest jednostką międzyobszarową w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nie ma prawa do przyznawania studentom dodatkowych punktów ECTS, zgodnie z życzeniem 

samych studentów, którzy wstrzymali się od głosu. Stwierdził także, że zebrani powinni byli być 

poinformowani o szczególnym wymogu, jaki statut UW przewiduje przy głosowaniu zmian w 

regulaminie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. 

W tej sytuacji dziekan Pawlik złożył wniosek o reasumpcję głosowania, który został poparty 

przez studentów. Propozycja reasumpcji została przyjęta jednogłośnie (22 głosami za). W ponownym 

głosowaniu nad przyjęciem nowelizacji Regulaminu oddano 22 głosy za, nikt się nie wstrzymał, nie było 

głosów przeciw. 

Przewodniczący Rady przystąpił do omówienia piątego punktu porządku obrad tj. do 

zasięgnięcia opinii Rady dotyczącej porozumienia w sprawie zasad współpracy pomiędzy Kolegium 

MISH i Wydziałem „Artes Liberales”. Dziekan Axer przedstawił przyczyny potrzeby zawarcia nowego 

porozumienia w sprawie zasad współpracy z Wydziałem „Artes Liberales”. Zwrócił uwagę na zmiany 

formalne wynikające z faktu przekształcenia się Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” 

w wydział. Podkreślił także potrzebę rozdzielenia budżetów obu jednostek w celu weryfikacji 

rzeczywistych kosztów prowadzenia studiów w trybie międzyobszarowym, szczególnie w perspektywie 

dalszego rozwoju Kolegium MISH. Z analiz budżetowych wynikało, że Instytut dopłacał do 

funkcjonowania Kolegium MISH – czy Wydział będzie miał na to środki, tego w danej chwili nie da się 

określić, dlatego porozumienie zostaje zawarte jedynie na rok (od 1.01.2013 do 31.12. 2013) z 

możliwością przedłużenia na okres 5 lat. W punkcie 2 Porozumienia szczegółowo zostało opisane, jakie 

usługi Wydział „Artes Liberales” zobowiązuje się świadczyć odpłatnie na rzecz Kolegium MISH (m.in. 

udostępnienie pomieszczeń wraz z wyposażeniem przy ulicy Dobrej 72, obsługa finansowa i księgowa, 

prowadzenie sekretariatu dla studentów Kolegium oraz wykonywanie innych zadań określonych w 

szczegółowych zapotrzebowaniach). Dziekan Axer zapewnił, że Wydział „Artes Liberales”, w miarę 

swoich możliwości, będzie wspierał działania Kolegium MISH. 

Student Przemysław Pazik zadał pytanie czy w związku z udostępnieniem Kolegium MISH 

pomieszczeń w budynku przy ulicy Dobrej 72 sekretariat Kolegium zostanie przeniesiony do nowej 

lokalizacji. Dziekan Axer potwierdził, że w ciągu kilku miesięcy planowana jest przeprowadzka. 

Studentka Monika Helak zwróciła się z prośbą o udostępnienie pomieszczenia dla potrzeb Samorządu. 

Dziekan Jerzy Axer po zasięgnięciu opinii dyrektora Andrzeja Twardowskim oraz po konsultacji dr 

Agatą Zalewską wyraził zgodę na udostępnienie Zarządowi Samorządu Studentów Kolegium MISH 

pokoju 24 (Nowy Świat 69, IV piętro) z zastrzeżeniem, że może to nastąpić po przeprowadzce oraz po 

zgłoszeniu oficjalnego zapotrzebowania przez Kolegium. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym oddano 22 głosy za 

przyjęciem Porozumienia, nie było głosów sprzeciwu, ani głosów wstrzymujących się. 

Szóstym punktem obrad było omówienie rozliczenia finansowego za godziny dydaktyczne 

realizowane przez studentów Kolegium w roku ak. 2011/12. Dr Agata Zalewska poinformowała, że dane 

o kwotach przyznanych poszczególnym wydziałom za godziny dydaktyczne zostały już przekazane 

dziekanom i większość zobowiązań została wypłacona. 

Przewodniczący Rady porównując rozliczenie finansowe z ubiegłorocznym zauważył, że 

dostrzegalny wzrost miał miejsce w zainteresowaniu studentów naukami historycznymi, polonistyką, 

filozofią i socjologią, natomiast zmniejszyła się liczba godzin zajęć realizowanych przez studentów na 

Wydziałach Neofilologii, Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji. Podział środków od kilku lat nie 
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ulega większym wahaniom, co świadczy o świadomych wyborach studentów oraz odzwierciedla jakość 

przygotowanych minimów programowych. Profesor Axer zapytał, co może być przyczyną spadku 

zainteresowania ofertą Wydziału Prawa i Administracji. Dyrektor  Anna Rosner zauważyła, że prawo 

nadal jest kierunkiem limitowanym, a władze wydziału są przeciwne poszerzeniu limitów. 

Siódmym  punktem obrad było sprawozdanie z rekrutacji do Kolegium MISH na rok 2012/13. 

Szczegóły zreferowała sekretarz komisji rekrutacyjnej mgr Agnieszka Sobótka. 

W 2012 roku Kolegium MISH przeprowadziło dwie rekrutacje: na studia I stopnia lub jednolite 

magisterskie (w zależności od kierunku wybranego przez studenta) i na studia II stopnia. Do rekrutacji na 

studia I stopnia lub jednolite magisterskie łącznie zgłosiło się 341 kandydatów przy limicie 100 miejsc. 

Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczono 202 osoby. Zakwalifikowano 101 kandydatów oraz o 

utworzono listę rezerwową, na której znalazło się 11 osób. Ostatnia osoba na liście zakwalifikowanych 

uzyskała 152,61 pkt na 200 możliwych. Ostatni kandydat na liście rezerwowej uzyskał 147,27  pkt. W 

związku  z przesunięciami na liście zakwalifikowanych, wszyscy kandydaci z listy rezerwowej zostali 

przyjęci. W sumie na I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich Kolegium MISH podjęły 

studia 104 osoby. 

Mgr Sobótka poinformowała, że podobnie jak w latach ubiegłych, Kolegium przeprowadziło 

akcję informacyjną polegającą na przesłaniu do szkół średnich w całym kraju materiałów dla 

maturzystów. Mgr Sobótka zwróciła uwagę, że przeprowadzana od kilku lat kampania promocyjna 

przynosi pozytywne efekty, ponieważ z wyników przeprowadzonej wśród kandydatów ankiety wynikało, 

że aż 14% nowoprzyjętych studentów czerpało wiedzę o MISH ze szkoły średniej i zetknęło się z 

materiałami promocyjnymi rozesłanymi do szkół.  Z ankiet wynikało również, że znacznie większa 

liczba kandydatów wybierając MISH liczy na zdobycie umiejętności przydatnych na rynku pracy (40%) 

oraz, że stale spada liczba kandydatów pochodzących z małych miast. 

Mgr Sobótka zauważyła, że  stale wzrasta zainteresowanie kandydatów studiami drugiego 

stopnia MISH od początku ich istnienia. Na studia II stopnia w roku ak. 2012/13 zgłosiło się łącznie 108 

kandydatów, w tym: 55 osób to absolwenci studiów I stopnia w Kolegium MISH UW,  9 osób ukończyło 

inne polskie MISHy, 44 osoby ukończyły różne kierunki na polskich i zagranicznych uczelniach. Dla 

absolwentów MISHów oraz dla absolwentów pozostałych kierunków system IRK utworzył dwie osobne 

rejestracje i dwa osobne limity miejsc (65 miejsc dla absolwentów MISH i 10 miejsc dla absolwentów 

innych form kształcenia). Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata lub magistra, 

będący absolwentami Kolegium MISH UW lub innych kolegiów MISH w Polsce, przechodzili 

postępowanie kwalifikacyjne polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów. Pozostali 

kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny) przechodzili 

postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz sprawdzianu 

predyspozycji (rozmowa kwalifikacyjna). 

Do rozmowy kompetencyjnej zostali dopuszczeni wszyscy kandydaci, którzy dokonali opłaty 

rekrutacyjnej, zgłosili wcześniej tematy oraz do dnia egzaminu uzyskali tytuł minimum licencjata – w 

sumie było to 35 osób. Na I rok studiów II stopnia zakwalifikowało się 71 osób w tym 58 absolwentów 

MISHów oraz 13 absolwentów innych form studiów. Ostatni kandydat zewnętrzny uzyskał 55 pkt na 70 

możliwych. Ostatni absolwent MISH otrzymał 40 pkt na 70 możliwych. W podsumowaniu mgr Sobótka 

wskazała, że rekrutacja w roku 2012 była bardzo zadowalająca, ponieważ w czasie, gdy liczba 

kandydatów na uczelniach wyższych drastycznie maleje, Kolegium MISH odnotowuje niewielki, ale 

stały wzrost zainteresowania tą formą kształcenia. Szczegółowe dane znajdują się w raporcie „Rekrutacja 

2012”. 

Przewodniczący Rady podziękował za opracowanie zagadnienia i zwrócił się z prośbą do 

przedstawicieli Samorządu, aby pomagali w pozyskiwaniu nowych kandydatów. Zasugerował także, 

żeby w przyszłych badaniach zapytać ilu kandydatów czerpie wiedze na temat studiów MISH od 

studentów Kolegium. Studentka Monika Helak poinformowała, że w tym roku przedstawiciele 
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Samorządu zamierzają bardziej zaangażować się w promocję Kolegium zgłaszając się do szkół średnich 

z prośbą o możliwość spotkania z maturzystami np. na lekcjach wychowawczych. 

Nawiązując do wypowiedzi studentki głos zabrał prof. dr hab. Piotr Wilczek, który opowiedział 

o projekcie realizowanym w katowickim MISH pod tytułem „Zamów wykład dyrektora MISH”. Celem 

projektu jest rozpropagowanie idei studiów międzyobszarowych wśród uczniów szkół średnich.  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpił do kolejnego punktu obrad tj. głosowania 

nad protokołem posiedzenia Rady z dnia 13.01.2012. Protokół przyjęto jednogłośnie. 

W ramach wolnych wniosków głos zabrała dyrektor Anna Rosner, która podziękowała 

studentom za efektywną współpracę w trakcie obrad komisji rekomendacyjnej i poinformowała, że 

ewentualne zmiany do zasad przyznawania rekomendacji na obecny rok mogą zostać wprowadzone na 

wniosek Samorządu Studentów tylko do końca bieżącego semestru. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy pojawiają się trudności przy przyznawaniu 

rekomendacji, a doc. Anna Rosner powiedziała, że wciąż problematyczne jest przyznawanie 

rekomendacji na WPiA. Głos zabrał student Rafał Smoleń wskazując, że wielu studentów Kolegium 

MISH, którzy nie otrzymali rekomendacji na WPiA rekrutuje się na prawo jako na kierunek równoległy. 

W świetle nowej Ustawy, która narzuca odpłatność za drugi kierunek studiów będzie to dla studentów 

MISH poważny problem; zwłaszcza, że prawo do zwolnienia z opłat ma bardzo niewielu studentów, 

m.in. osoby otrzymujące stypendium rektora. Student Przemysław Brzuszczak zauważył, że w świetle 

nowych przepisów znacznie mniejsza liczba studentów, niż dotychczas, jest uprawniona do 

otrzymywania wspomnianego stypendium. 

 Ostatnim wolnym wnioskiem było zaproszenie wszystkich obecnych przez studentkę Monikę 

Helak na studencką wigilię oraz aukcję charytatywną. 

 Przewodniczący Rady podziękował przybyłym i zakończył obrady pierwszego posiedzenia Rady 

Kolegium MISH w kadencji 2012-2016. 

 

Protokołował     Przewodniczący Rady Kolegium MISH 

  

        mgr Krzysztof Zieliński      prof. dr hab. Jerzy Axer 


