
Rekrutacja 2013 

 

W 2013 roku Kolegium MISH przeprowadziło dwie rekrutacje: 

1. na studia I stopnia lub jednolite magisterskie (w zależności od kierunku wybranego 
przez studenta) 

2. na studia II stopnia  

 

Rekrutacja na studia I stopnia lub jednolite magisterskie 
 

Pierwszym etapem prac było przygotowanie akcji informacyjnej polegającej na przesłaniu 
do 650 szkół średnich w całym kraju materiałów dla maturzystów. Kolegium objęło kampanią 
promocyjną licea o profilach humanistycznym bądź ogólnym. Przekazaliśmy materiały promocyjne 
najlepszym liceom z całego kraju wybranym na podstawie rankingu czasopisma Perspektywy oraz 
objęliśmy akcją regiony, w których nie są prowadzone żadne studia interdyscyplinarne tj. na Polsce 
północnej oraz na rejonach wzdłuż granicy wschodniej. 

Podobnie jak w latach ubiegłych do każdego liceum Kolegium przesłało kilka zestawów 
informacyjnych z prośbą do dyrektorów o rozdanie ich na lekcjach wychowawczych. 

Do rekrutacji na studia I stopnia lub jednolite magisterskie łącznie zgłosiło się 323 
kandydatów, co stanowi niewielki spadek w stosunku do roku ubiegłego (341 kandydatów). Limit 
rekrutacyjny wynosił w tym roku 120 miejsc. 

Spośród wszystkich kandydatów 26 osób to laureaci olimpiad z prawem wolnego wstępu.  
Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i zasadami rekrutacji do Kolegium 
MISH Komisja Rekrutacyjna przyjęła na I rok studiów wszystkich zgłoszonych laureatów olimpiad 
humanistycznych szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do szóstego (według 
punktacji) oraz laureatów (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla 
centralnego (olimpiady brane pod uwagę: Literatury i Języka Polskiego, Filozoficzna, Wiedzy o 
Świecie i Polsce Współczesnym, Artystyczna, Historyczna, Wiedzy o Prawach Człowieka, Języka 
Łacińskiego, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka Rosyjskiego oraz Francuskiego). 
Pozostałych 297 kandydatów przystąpiło do rekrutacji w zwykłym trybie. 

 Warunkiem kwalifikacji w trybie zwykłego postępowania było przedstawienie wyników 
maturalnych oraz przesłanie drogą elektroniczną dwóch tematów rozmowy kompetencyjnej wraz z 
bibliografią. Warunki te spełniło 280  kandydatów. 

Do rozmowy dopuszczono 240 kandydatów. Ostatnia osoba dopuszczona do rozmowy 
uzyskała 70,35 pkt. na 100 możliwych do uzyskania w pierwszej części postępowania.  

 

 



Rozmowy kompetencyjne odbywały się w dniach 15, 16 i 17 lipca równolegle w czterech 
komisjach.  Z rozmowy kandydat mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Po zakończeniu rozmów kompetencyjnych Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o 
zwróceniu się do Rektora z wnioskiem o zakwalifikowanie na I rok studiów I stopnia lub 
jednolitych magisterskich 120 kandydatów oraz o utworzeniu listy rezerwowej, na której znalazło 
się 106 osób.  Ostatnia osoba na liście zakwalifikowanych uzyskała 148,76 pkt na 200 możliwych. 
W związku  z przesunięciami na liście zakwalifikowanych na I roku studiów I stopnia lub 
jednolitych magisterskich Kolegium MISH podjęły studia 122 osoby, a ostatnia z 
zakwalifikowanch osób uzyskała 145 pkt. 

 

Ankieta 

Ostatnim etapem prac związanych z rekrutacją na studia I stopnia było przeprowadzenie 
krótkiej ankiety, aby zbadać skąd kandydaci czepią wiedzę o MISH. 

Badaniu zostało poddanych 101 osób przyjętych do Kolegium MISH na studia I stopnia. 
Anonimową ankietę wypełniły wszystkie osoby, które osobiście złożyły dokumenty. 

Badani odpowiadali na pytania o pochodzenie, o to skąd czerpią wiedzę na temat MISH, 
czego się spodziewają po studiach  w Kolegium MISH oraz o to, czy podejmowali studia wcześniej. 

Skąd ankietowani czerpali wiedzę na temat MISH? (Pytanie otwarte, ankietowani mogli wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź oraz udzielić odpowiedzi opisowej, jednak nieliczni podali więcej niż 
jedno źródło.) 
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Skąd kandydat czerpał wiedzę o studiach MISH

ze szkoły 18,8% (19 osób)

z mediów (prasa, radio, tv) 0,9% (1
osoba)

z Internetu 19,8% (20 osób)

dzień otwarty 0,9%(1 osoba)

od studenta Kolegium MISH 32,6%
(33 osoby)

od  znajomych/rodziny
niezwiązanych z MISH 33,6% (34
osoby)
inne 1,9% (2 osoby)



 

Ankietowani, podobnie jak w ubiegłych latach,  najchętniej wiedzę na temat studiów 
MISH czerpali od znajomych i rodziny. Ogromną rolę w kształtowaniu wizerunku Kolegium 
oraz w rozpowszechnianiu wiedzy na temat oferowanej przez MISH formy kształcenia są 
sami studenci – aż 1/3 kandydatów zadeklarowała, że to właśnie studenci dzielili się z nimi 
swoimi doświadczeniami i wiedzą o MISH. 

 Najbardziej popularnym medium nadal jest Internet – wiedzy o MISHu szukała tam 
1/5 ankietowanych. Od kilku lat ta liczba nie ulega większym wahaniom. 

Niemal 19% ankietowanych dowiedziało się o studiach MISH w szkole średniej od 
nauczycieli oraz z materiałów przesłanych do szkół – co roku coraz większa liczba 
kandydatów zgłasza się do MISH z wiedzą o tej formie studiowania zaczerpniętą ze szkoły, 
co uważamy za sukces naszej kilkuletniej akcji. Dla porównania w ubiegłym roku 14% 
badanych zadeklarowało, że szkoła średnia była dla nich źródłem wiedzy o Kolegium 
MISH. 

Jako inne źródła wiedzy o MISH zostały wskazane: Krajowy Fundusz na Rzecz 
Dzieci oraz pierwszy raz źródłem wiedzy o studiach MISH była biografia słynnego 
absolwenta MISH UŚ Szczepana Twardocha. 

 

Czego ankietowani się spodziewają po studiach MISH? (respondent mógł wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź) 



 

• 97 % oczekuje rozwinięcia własnych zainteresowań,  
• 51% oczekuje dobrego przygotowania do pracy naukowej,  
• 49% liczy na zdobycie umiejętności przydatnych na rynku pracy,  
• 21 % badanych chce zdobyć sieć kontaktów pomocnych w życiu zawodowym.  
• 29 % liczy na ciekawe życie towarzyskie,  
• 46% chce wyjechać na stypendia zagraniczne 
• 19% spodziewa się zdobycia grantu 
• tylko jedna osoba nie miała sprecyzowanych oczekiwań 

 

Wyniki ankiety kształtują się podobnie do ubiegłorocznych – nadal zdecydowanie najliczniejszą 
grupą są studenci, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania (w roku 2011 było to 88%, w 2012 -
90%) i przygotować się do pracy naukowej  (w  roku 2012 było to 59%; dziś ok. połowa).  

Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba studentów myślących o zdobywaniu umiejętności 
przydatnych na rynku pracy – w roku 2011 myślało o tym 27% respondentów, w 2012 roku 
już 40%, a dziś – 49%. W materiałach, przesłanych do szkół, podkreślaliśmy, że studia w systemie 
międzyobszarowym pozwalają na wyrobienie zdolności do adaptacji w zmiennych warunkach, 
jakie obecnie panują na rynku pracy. Wyraźnie zaznaczaliśmy również, że MISH, jako jedna z 
nielicznych form kształcenia, daje możliwość bezpłatnego zdobycia dwóch dyplomów, co również 
wpływa na większą zatrudnialność absolwenta. 
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Czego oczekuje student po studiach w Kolegium MISH

zdobycia umiejętności
poszukiwanych na rynku pracy 49 %

rozwinięcia własnych zainteresowań
97%

dobrego przygotowania do pracy
naukowej 51 %

kontaktów pomocnych w życiu
zawodowym 21 %

relacji koleżeńskich 29%

wyjazdów na stypendia zagraniczne
46 %

brak oczekiwań 0,9%

możliwość zdobycia grantu 19%

Kolumna1



Nigdy wcześniej nie pytaliśmy, czy kandydaci są zainteresowani wyjazdami zagranicznymi ani 
zdobywaniem grantów - pierwszą możliwością interesuje się aż 46%, drugą blisko 1/5 kandydatów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochodzenie kandydatów 

Studentami Kolegium od kilku lat zostają przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Pomimo 
objęcia akcją promocyjną szkół z małych miast  liczba kandydatów z tego obszaru jest niewielka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Miejsce zamieszkania z podziałem na województwa 2012: 
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Miejsce zamieszkania z podziałem na województwa 2013: 
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Kujawsko-Pomorskie - 1 osoba

Lubelskie -2 osoby

Łódzkie - 1 osoba

Małopolskie - 2 osoby

Mazowieckie - 57 osoby ( w tym 38 os. z Warszawy)

Podlaskie - 3 osoby

Pomorskie - 1 osoba

Śląskie - 9 osób

Warmińsko-mazurskie - 1 osoba

Wielkopolskie - 3 osoby

Zachodniopomorskie - 4 osoby

Województwa 

Województwa



 

 

Doświadczenia akademickie: 

20% ankietowanych przed wstąpieniem do Kolegium MISH podejmowała już studia na innych 
kierunkach – ci kandydaci mieli bardziej sprecyzowane oczekiwania względem Kolegium 
(oczekiwali rozwoju własnych zainteresowań, przygotowania do pracy naukowej oraz 
przygotowania do warunków na rynku pracy). 

 

 

 

Studia II stopnia  
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Kujawsko-Pomorskie - 5 osób

Opolskie - 1 osoba

Lubelskie - 4 osoby

Łódzkie - 5 osób

Małopolskie - 2 osoby

Mazowieckie - 66 osoby ( w tym 46 os. z Warszawy)

Podlaskie - 8 osób

Pomorskie - 2 osoby

Śląskie - 2 osoby

Warmińsko-mazurskie - 4 osoby

Zachodniopomorskie - 2 osoby

Województwa 

Województwa



Na studia II stopnia zgłosiło się łącznie 65  kandydatów, w tym:  

 34 osoby to absolwenci studiów I stopnia w Kolegium MISH UW,   
 5 osób ukończyło inne polskie MISHy,  
 26 osoby ukończyło różne kierunki na polskich i zagranicznych 

uczelniach.  
 
Dla porównania - w zeszłym roku zgłosiło się do nas 108 kandydatów. 

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. Kandydaci mogli otrzymać maksymalnie 70 pkt. z konkursu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów licencjackich. 

     Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub 
równorzędny) przechodzili postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen 
na dyplomie oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kwalifikacyjna). Mogli otrzymać 
maksymalnie 70 punktów, w tym: z konkursu ocen na dyplomie maksymalnie 35 punktów, oraz 
ze sprawdzianu predyspozycji również maksymalnie 35 punktów. 

O tematyce rozmowy decydowali sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej 
przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), z zastrzeżeniem, że oba tematy musiały dotyczyć 
innych zagadnień niż praca licencjacka. Komisja egzaminacyjna wybierała jeden z tematów. Dobór 
lektur, stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją, pozostawiony został  kandydatom, 
którzy swoje propozycje przekazywali drogą elektroniczną. 

 Do rozmowy kompetencyjnej zostali dopuszczeni wszyscy kandydaci, którzy dokonali 
opłaty rekrutacyjnej, zgłosili wcześniej tematy oraz do dnia egzaminu uzyskali tytuł minimum 
licencjata – w sumie były to 22 osoby.  

Rozmowy kompetencyjne odbywały się w dniu 23 września br. i przeprowadziła je 
jedna komisja egzaminacyjna.  

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o 
zwróceniu się do Rektora z wnioskiem o zakwalifikowanie na I rok studiów II stopnia 47 
osób w tym 37 absolwentów MISHów oraz 10 absolwentów innych form studiów.  

Ostatni kandydat zewnętrzny uzyskał 45 pkt na 70 możliwych. Ostatni absolwent 
MISH otrzymał 40 pkt na 70 możliwych. 

Spośród absolwentów studiów I stopnia w roku 2012/13 8 osób zadeklarowało, że po 
licencjacie nie będzie kontynuować studiów II stopnia w Kolegium MISH. 

 

 

 



Zewnętrzni kandydaci na studia II stopnia w 2013 roku są absolwentami następujących 
uczelni: 

 

W zestawieniu wyraźnie widać, że z roku na rok spada liczba kandydatów na studia II stopnia, 
którzy ukończyli studia I stopnia na UW. 

0 5 10

UW  8 osób

Uniwersytet Wrocławski  1 osoba

Uniwersytet Jagielloński 3 osoby

Oxford University 1 osoba

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna 1 osoba

SGGW 1 osoba

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2 osoby

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 1 osoba

Uniwersytet Śląski  1 osoba

Uniwersytet Łódzki 1 osoba

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 1osoba

University of London 1 osoba

2013 Kandydaci do Kolegium MISH są absolwentami: 

Absolwenci
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UW  14 osób
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2 osoby

Syberyjski Uniwersytet Federalny w Krasnojarsku 1 osoba
Uniwersytet Wrocławski 3 osoby
Uniwersytet Jagielloński 2 osoby

Trinity College Dublin 1 osoba
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  1 osoba

Akademia Pedagogiki Specjalnej  1 osoba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2 osoby

Szkoła Główna Handlowa  1 osoba
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 1 osoba

Uniwersytet Zielonogórski 1 osoba
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 1 osoba
University of London (Goldsmiths College) 1 osoba

University of Glasgow 1 osoba
Akademia Muzyczna w Łodzi 1 osoba

Collegium Civitas 1 osoba

2012 Kandydaci do Kolegium MISH byli absolwentami: 

Absolwenci



Kierunki ukończone przez kandydatów na studia II stopnia nie będących absolwentami 
MISH:  

 
0 1 2 3 4

Kulturoznawstwo

Filologia polska

Etnologia i antropologia kulturowa

Socjologia

Indologia

Profilaktyka Społeczna i
Resocjalizacja

Filologia germańska

Dziennikarstwo

Filologia romańska

Filologia klasyczna

Modern Languages

Zarządzanie

Prawo

Teologia

Filmoznawstwo

Filozofia

Stosunki międzynarodowe

Absolwenci  kierunków 2013 - liczba osób: 

Liczba absolwentów
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Kulturoznawstwo

Filologia polska

Etnologia i antropologia kulturowa

Socjologia

European Studies

Politologia

Filologia szwedzka

Europeistyka

Filologia romańska

Filologia angielska

Historia

Zarządzanie

Filologia iberyjska

Administracja

Malarstwo

Kompozycja i Teoria Muzyki

Filozofia

English and Drama

Filozofia i Historia Sztuki

Choreografia i techniki tańca

Stosunki międzynarodowe

Absolwenci  kierunków 2012 - liczba osób: 

Liczba absolwentów



 

 

 

Tytuły uzyskane przez kandydatów będących absolwentami innych form studiów niż MISH: 

 

 

 

Podsumowanie: 

W roku 2013, jak większość kierunków UW, odnotowaliśmy spadek liczby kandydatów, jednak w 
stosunku do poprzedniego roku jest on niewielki. Mimo tego, rekrutację możemy uznać za udaną. 
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Tytuły uzyskane przez kandydatów


