Poz. 393
ZARZĄDZENIE NR 179
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych
Na podstawie § 14 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r.
poz. 190), postanawia się, co następuje:
§1
Nadaje się Regulamin Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych, który stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Traci moc Regulamin Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych (Monitor UW z 2016 r. poz. 316).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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Załącznik
do zarządzenia nr 179 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych

Regulamin Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych
§1
Regulamin Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych, zwanego dalej „Kolegium MISH”, określa
w szczególności:
1) strukturę organizacyjną Kolegium MISH;
2) zasady podległości pracowników Kolegium MISH;
3) strukturę administracji Kolegium MISH.
§2
1)
2)
3)

4)

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
Statucie – należy przez to rozumieć załącznik do uchwały nr 443 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW poz. 190);
Regulaminie Studiów na UW – należy przez to rozumieć załącznik do uchwały
nr 441 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW poz. 186).
§3

1. Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Społecznych, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu, o której mowa w § 11 ust. 1
pkt 2, § 17 i § 160 ust. 5 Statutu oraz jednostką dydaktyczną w rozumieniu postanowień
§ 139 ust. 2 Statutu.
2. Kolegium MISH organizuje indywidualne studia międzydziedzinowe,
o których mowa w art. 59 Ustawy.
3. Kolegium MISH organizuje studia na kierunkach przyporządkowanych do
dyscyplin wchodzących w zakres dziedzin nauk humanistycznych, społecznych oraz
ścisłych i przyrodniczych.
4. Sposób organizacji studiów w Kolegium MISH określa Regulamin Studiów
na Uniwersytecie Warszawskim oraz przepisy wykonawcze wydane na jego
podstawie.
§4
Władzami Kolegium MISH są:
1) Dyrektor Kolegium, zwany dalej „Dyrektorem” oraz
2) Rada Dydaktyczna Kolegium, zwana dalej „Radą”.
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§5
1. Dyrektora powołuje Rektor w uzgodnieniu z samorządem studenckim
Kolegium po zasięgnięciu opinii Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia.
2. Do wyrażenia zgody przez samorząd studencki i przedstawienia opinii przez
URK stosuje się postanowienia § 65 ust. 3 i 4 Statutu.
3. Do Dyrektora stosuje się odpowiednio postanowienia § 65 ust. 5-9 Statutu.
4. Kadencja Dyrektora rozpoczyna się dnia 1 października roku wyboru
Rektora i trwa 4 lata.
§6
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Dyrektor:
kieruje działalnością Kolegium i opracowuje plan rozwoju Kolegium, który
zatwierdza Rektor;
organizuje pracę Kolegium i wydaje w tym celu zarządzenia;
kieruje gospodarka finansową Kolegium w ramach zasobów i środków
finansowych znajdujących się w dyspozycji Kolegium;
jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Kolegium;
określa zakres obowiązków zastępców Dyrektora, z tym że do ewentualnego
wykonywania czynności z zakresu spraw studenckich właściwy jest zastępca
Dyrektora ds. studenckich;
wykonuje inne czynności przewidziane w niniejszym Regulaminie lub zlecone
przez Rektora.
§7

1. Dyrektor jest Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej (KJD) w rozumieniu
postanowień Regulaminu Studiów na UW. Dyrektor odpowiada za organizację
kształcenia w Kolegium.
2. Dyrektor może powierzyć wykonywanie obowiązków KJD zastępcy
Dyrektora ds. studenckich.
3. Do Dyrektora należą kompetencje, o których mowa w § 22 ust. 10, w § 25
ust. 3 i 4 oraz w § 28 ust. 3 i 5 Regulaminu Studiów na UW.
4. Do Dyrektora stosują się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 2 Regulaminu
Studiów na UW, a w szczególności pkt 4,7-14,16-17 oraz 19-20.
5. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2, wykonywanie zadań,
o których mowa w ust. 3 i 4, należy do zastępcy dyrektora ds. studenckich.
§8
1. Dyrektor określa dla każdego kierunku studiów organizowanego
w Kolegium minimalny zakres indywidualnego programu studiów prowadzący do
uzyskania dyplomu danego kierunku, zwany dalej „minimum programowym”.
2. Dyrektor ogłasza minima programowe po ich zaopiniowaniu przez Radę.
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§9
1. Dyrektor powołuje zastępców dyrektora w liczbie nie większej niż trzy, z tym
że powołanie zastępcy dyrektora ds. studenckich wymaga uzgodnienia z samorządem
studenckim.
2. Do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, stosuje się postanowienia
§ 7 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW.
3. Kadencja zastępców Dyrektora rozpoczyna się w dniu ich powołania przez
Dyrektora i trwa do dnia 30 września roku kolejnych wyborów Rektora.
4. Dyrektor może odwołać zastępcę dyrektora przed upływem kadencji.
Do odwołania zastępcy dyrektora stosuje się odpowiednie postanowienie dotyczące
jego powołania.
§ 10
1. Dyrektor, w trybie określonym w postanowieniach wykonawczych
wydanych na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW, powołuje i odwołuje
tutorów oraz nadzoruje wykonywanie przez nich ich obowiązków.
2. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor powołuje na
okres odpowiadający kadencji Rady 10 koordynatorów dziedzinowych
odpowiedzialnych za tutoring w poszczególnych grupach dyscyplin.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje opiekunów poszczególnych lat studiów
w trybie określonym w postanowieniach wykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 5
Regulaminu Studiów na UW.
§ 11
1)
2)
3)
4)
5)

1. Rada liczy 32 osoby i w jej skład wchodzą:
Dyrektor;
10 koordynatorów dziedzinowych, o których mowa w § 10 ust. 2;
sześciu przedstawicieli dyscyplin w grupach dyscyplin koordynowanych przez
koordynatorów;
siedmiu przedstawicieli tutorów;
ośmiu przedstawicieli samorządu studenckiego Kolegium.

2. Rada jest radą dydaktyczną w rozumieniu postanowień Regulaminu
Studiów na UW.
3. Do Rady stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 8,
9 oraz ust. 2 pkt 1,8,9 Regulaminu Studiów na UW.
4. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia roku
następującego po roku wyborów Rektora.
5. Czas trwania kadencji przedstawicieli samorządu studenckiego określają
właściwe postanowienia Regulaminu Samorządu Studentów UW.
§ 12
1. Rada:
1) opiniuje plan rozwoju Kolegium przygotowany przez Dyrektora;
2) ocenia działalność Kolegium na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora;
3) przedstawia Rektorowi projekt zmian w Regulaminie Kolegium;
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4) opiniuje minima programowe dla kierunków studiów przedstawiane przez
Dyrektora;
5) wykonuje inne czynności przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz Statucie.
2. W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 68 ust. 2 Statutu, Rada
może powołać zespół ds. jakości kształcenia. Do tego zespołu stosuje się odpowiednio
przepisy wydane na podstawie § 142 ust. 3 Statutu.
§ 13
1. Przedstawicieli studentów w Radzie wskazuje właściwy organ samorządu
studenckiego Kolegium.
2. Przedstawicieli dyscyplin, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, powołuje
Rektor na wniosek Dyrektora.
3. Przedstawicieli tutorów wyłania się w trybie głosowania elektronicznego
z zachowaniem następujących zasad:
1) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim tutorom zatrudnionym
w Uniwersytecie, którzy wykonuje swe funkcje w chwili oddawania głosu;
2) przedstawicielami tutorów w Radzie zostają osoby, które otrzymały kolejno
największą liczbę głosów, i które wyrażą na piśmie lub w formie elektronicznej
zgodę na wykonywanie funkcji przedstawiciela;
3) w przypadku rezygnacji z wykonywania funkcji przedstawiciela tutorów w Radzie
lub zaprzestania wykonywania funkcji tutora przeprowadza się kolejne wybory.
§ 14
1. Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor i przewodniczy im. W przypadku
nieobecności Dyrektora Radzie przewodniczy zastępca Dyrektora wskazany przez
Dyrektora. W takim przypadku osoba przewodnicząca posiedzeniu nie uczestniczy
w glosowaniach.
2. Postanowienia § 5 ust. 2 Regulaminu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego,
stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu, stosuje się odpowiednio.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczą, bez prawa udziału w głosowaniach,
zastępcy Dyrektora oraz mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniach,
osoby zaproszone przez Dyrektora lub Radę.
§ 15
1. Rada podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu.
2. Uchwała w sprawie przedstawienia Rektorowi projektu
w Regulaminie wymaga większości regulaminowego składu Rady.

zmian

3. Zmiana Regulaminu Kolegium z inicjatywy Rektora odbywa się zgodnie
z postanowieniami § 12 Statutu i zarządzenia Rektora wydanego na jego podstawie.
4. W przypadkach niecierpiących zwłoki osoba przewodnicząca Radzie może
zarządzić głosowanie elektroniczne. Głosowania elektronicznego nie przeprowadza
się w sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3.
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§ 16
1. Czynności administracyjne związane z działalnością Kolegium wykonuje
sekretariat Kolegium, który zapewnia również obsługę spraw studenckich.
2. Sekretariat Kolegium jest jednostką administracyjną w rozumieniu
postanowienia § 17 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Studiów na UW. Oceny pracy sekretariatu
Kolegium dokonuje się raz w roku na zasadach określonych przez Dyrektora
w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego Kolegium.
§ 17
1.
Pierwsza kadencja rady dydaktycznej utworzonej na podstawie
niniejszego Regulaminu upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.
2.
Kadencja Rady Kolegium MISH, powołanej na okres 2016-2020, wygasa
z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
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