
Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 22 marca 2017 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. Przewodniczący zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku 

posiedzenia. Nikt nie zgłosił uwag. 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

3. Zmiany w Zasadach Studiowania w Kolegium MISH, 

4. Informacje Dyrektora Kolegium, 

5. Wolne wnioski. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

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

22.02.2017. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. 

Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1 

 

3. Zmiany w Zasadach Studiowania w Kolegium MISH 

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

Głowackiej-Grajper, która poinformowała, że Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH ubiegał się już 

ponad dwa lata temu o dostosowanie wymagania realizacji przedmiotu „Semiotyka logiczna” do potrzeb 

studentów. Proponuje się by par. 16 ust. 1 lit.a Zasad Studiowania otrzymał następujące brzmienie: "na I etapie 

– zajęcia z semiotyki logicznej - MISH lub jej ekwiwalentów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 

Kolegium MISH, seminarium „Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska”, Historia filozofii 

starożytnej i średniowiecznej – MISH oraz szkolenie BHP”. Zmianie uległ także program przedmiotu 

„semiotyka logiczna”, który został dopasowany do potrzeb studentów Kolegium MISH. Będą to zajęcia 

sześćdziesięciogodzinne, konwersatoryjne. Dodatkowo studenci muszą zrealizować przedmiot „Historia 

filozofii starożytnej i średniowiecznej”. Oba przedmioty będą obowiązkowe dla studentów I roku studiów I 

stopnia i jednolitych. 

Przewodniczący Rady Kolegium MISH podziękował za współpracę przy wprowadzaniu nowej oferty 

dydaktycznej dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii dr hab. prof. UW Mieszkowi Tałasiewiczowi i 

studentom, oraz udzielił głosu członkowi Samorządu Studentów Michałowi Pawłowskiemu, który 

poinformował, że zmiany zostały skonsultowane z Samorządem Studentów, a nowa oferta przedmiotów 

odpowiada potrzebom naukowym studentów Kolegium MISH. 

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

Mieszkowi Tałasiewiczowi, który podziękował za współpracę przy tworzeniu nowego programu przedmiotów. 



Zapytał, czy studenci Kolegium MISH, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, będą nadal mogli realizować 

rozszerzone przedmioty zamiast nowych. 

Dyrektor Kolegium MISH poinformował, że to będzie wynikać z Zarządzenia Dyrektora Kolegium 

MISH. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper poinformowała, że student zawsze może zamienić przedmiot na 

rozszerzony, a ekwiwalenty są określane na podstawie efektów kształcenia. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Zasad Studiowania 

w Kolegium MISH. 

Wyniki głosowania: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

4. Informacje Dyrektora Kolegium MISH. 

Dyrektor Kolegium MISH poinformował, że trwają pracę nad algorytmem podziału środków 

finansowych w ramach Uniwersytetu. Zmiany będą dotyczyły także podziału środków za tutoring, który 

funkcjonuje też w innych jednostkach UW, ale nie musi być tożsamy. 

 

5. Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski i udzielił głosu Michałowi Pawłowskiemu, który 

zwrócił się z prośbą o wcześniejsze przesyłanie powiadomień o posiedzeniu Rady i wcześniejsze wysyłanie 

materiałów. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informacje o posiedzeniu Rady zostały wysłane jak tylko 

rozstrzygnęła się możliwość wykorzystania Sali Senatu. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dziekanowi Wydziału Orientalistycznego prof. dr hab. Piotrowi 

Tarasze, który zapytał o plany MISMaP-u rozszerzenia oferty dydaktycznej o nauki humanistyczne. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wspomniany pomysł będzie jeszcze konsultowany. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Samorządu Studentów Ryszardowi Jamce, który 

zapytał o sposób uczczenia 25-lecia istnienia MISH-u, oraz zadeklarował pomoc studentów w tym 

przedsięwzięciu. 

Przewodniczący Rady podziękował za deklarację pomocy i poinformował, że jest to ważna kwestia do 

przemyślenia. 

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

zaproponowała zorganizowanie z tej okazji zjazdu absolwentów Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady zapytał o kolejne wolne wnioski. Ponieważ nikt już nie zgłosił wniosku zamknął 

posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

 

Protokołował                Przewodniczący Rady Kolegium MISH 

 
        mgr Krzysztof Zieliński      prof. dr hab. Marek Wąsowicz 


