
Protokół zdalnego posiedzenia Rady Dydaktycznej Kolegium MISH 
z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 
 
Ze względu na zagrożenie pandemią Covid-19 członkowie rady dyskutowali w dokumencie udostępnionym z 
dysku Google, a głosowania przeprowadzono za pomocą Google Forms. 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja nt. prawnych podstaw funkcjonowania rady dydaktycznej Kolegium MISH. 
3. Przyjęcie wniosku do URK w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium MISH. 
4. Przyjęcie propozycji w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium MISH w r. akad. 2021/2022. 
5. Przyjęcie propozycji opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH w r.akad. 2020/21. 
6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

  

Po otworzeniu zdalnego posiedzenia Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marek Wąsowicz poinformował osoby 
uczestniczące w dyskusji o tym, że zgodnie z postanowieniem Rektora z września 2019 r. Kolegium MISH 
organizuje studia, o których mowa w art. 59 Ustawy i ma status „jednostki dydaktycznej” oraz o konsekwencjach 
tego zapisu dla Organizacji Studiów. Nikt nie zgłosił wniosków, więc Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Głosowanie trwało od 21 kwietnia godz. 00.01 do 23 kwietnia godz. 23.59.  Udział wzięło 25 osób. 

Pytanie 1 Czy popiera Pan/Pani projekt organizacji studiów MISH? 

Tak – 25 głosów Nie – 0 głosów Nikt się nie wstrzymał od głosu. 

Projekt organizacji studiów otrzymał aprobatę członków Rady. 

Pytanie 2 Czy popiera Pan/Pani wniosek o pozytywne zaopiniowanie zasad rekrutacji na rok akad. 2021/22? 

Tak – 23 głosy   Nie – 1 głos       Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Zasady rekrutacji na rok ak. 2021/22 otrzymały aprobatę członków Rady. 

Pytanie 3 Czy popiera Pani/Pan wniosek o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej propozycji opłat za usługi 
dydaktyczne w roku akad. 2020/21? 

Tak – 23 głosy  Nie – 0 głosów Dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

Propozycja opłat za usługi edukacyjne na rok 2020/21 uzyskała aprobatę członków Rady. 

 

Na tym zakończono zdalne posiedzenie Rady Dydaktycznej Kolegium MISH. 

 

 

Protokołowała    Przewodniczący Rady Dydaktycznej Kolegium MISH  

mgr Agnieszka Sobótka   prof. dr hab. Marek Wąsowicz 

          

 

 
 


