
Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

w dniu 12 marca 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Kolegium MISH, prof. dr hab. Jerzy Axer, przywitał zebranych i 

otworzył posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady zapytał zebranych o uwagi do porządku obrad i udzielił głosu 

Dyrektorowi Kolegium MISH, prof. dr  hab. Markowi Wąsowiczowi, który zaproponował zmianę 

kolejności porządku oraz dodanie punktu dotyczącego uzupełnienia uchwały rekrutacyjnej na rok 

akademicki 2015/2016. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi 

zmianami. 

Wyniki głosowania: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujące się– 0 

 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Wniosek do Rektora o ustalenie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

3. Uzupełnienie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016. 

4. Informacje bieżące Dyrektora Kolegium MISH. 

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 15 stycznia 2014 r. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

2. Wniosek do Rektora o ustalenie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu z-cy dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich, 

dr Małgorzacie Głowackiej-Grajper, która przedstawiła propozycję cennika opłat za usługi edukacyjne 

w Kolegium MISH na rok ak. 2014/2015. Zwróciła uwagę na zmianę wysokości opłaty za studia 

stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku. Zaproponowała też poprawkę do 

uchwały polegającą na możliwości rozłożenia w/w opłaty na dwie raty po 2150 zł lub dziesięć rat po 

470 zł. 

Przewodniczący Rady zapytał zebranych o uwagi i udzielił głosu Rafałowi Smoleniowi, który 

zaproponował, żeby zmienić wysokość raty na 430 zł przy rozłożeniu płatności na dziesięć rat, tak aby 

suma dziesięciu rat była równa kwocie opłaty uiszczanej jednorazowo, a nie ją przewyższała. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przemysławowi Brzuszczakowi, który zapytał o powody 

ustalania tak wysokich opłat dla obcokrajowców. Zauważył, że chyba nikt nie podjął studiów w 

Kolegium MISH jako na drugim kierunku co może świadczyć, o tym, że opłata jest zbyt wysoka. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Andrzejowi Lisowskiemu, który 

zaproponował powielenie rozwiązania stosowanego na Wydziale Geografii w kontekście opłaty za 
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konsultacje dotyczące pracy dyplomowej, polegającego na naliczaniu opłaty proporcjonalnie do 

rzeczywistego czasu korzystania z takich konsultacji. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr Małgorzacie Głowackiej-Grajper, która odniosła się do 

zaproponowanych zmian w cenniku opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH na rok ak. 

2014/2015. Poinformowała, że wysokość opłaty za studia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 

kolejnym kierunku wynika z urealnienia kosztów, na prośbę samorządu studentów, czyli policzenia 

kosztów studiowania w Kolegium MISH jako średniej kosztów studiowania na wszystkich kierunkach 

wydziałów skonfederowanych w Kolegium MISH. Sposób rozłożenia w/w opłaty na raty wynika z 

konsultacji z przedstawicielami samorządu studentów. Natomiast zaproponowany przez 

prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego  sposób pobierania opłaty za konsultacje można zaimplementować 

w Kolegium MISH. Wysokość opłaty dla cudzoziemców wynika z regulacji nałożonych przez 

Rektora. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez 

prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego, polegającej na naliczaniu opłaty za konsultacje dotyczące pracy 

dyplomowej miesięcznie - 150 zł za każdy rozpoczęty miesiąc konsultacji, nie więcej jednak niż 

750 zł za semestr. 

Wyniki głosowania: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujące się– 0 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Rafała Smolenia 

zmniejszenia wysokości raty z 470 zł do 430 zł przy rozłożeniu płatności na 10 rat. 

Wyniki głosowania: za – 10, przeciw – 7, wstrzymujące się– 4 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad cennikiem opłat za usługi edukacyjne w 

Kolegium MISH na rok ak. 2014/2015 z przyjętymi poprawkami. 

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

 

3. Uzupełnienie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który uściślił, że 

uzupełnienie uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 polega na uzupełnieniu listy 

olimpiad i przekazał głos dr Małgorzacie Głowackiej-Grajper. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper wyjaśniła, że w związku z pismem od pani Rektor 

informującym o zawieszeniu funkcjonowania niektórych olimpiad i rozpoczęciu organizacji nowych, 

proponuje uzupełnić uchwałę rekrutacyjną w punkcie dotyczącym listy olimpiad poprzez dopisanie 

Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o III RP, 

które są organizowane pod opieką merytoryczną Wydziału Historyczno-Socjologicznego 

Uniwersytetu w Białymstoku. 

Przewodniczący Rady zapytał zebranych o uwagi i udzielił głosu Przemysławowi 

Brzuszczakowi, który zapytał czy Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka organizowana przez 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika już się nie odbywa? 
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Dr Małgorzata Głowacka-Grajper odpowiedział twierdząco i poinformowała, że olimpiada 

organizowana przez Uniwersytet w Białymstoku jest obecnie jedyną o tematyce wiedzy o prawach 

człowieka. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kacprowi van Wallendaelowi, który zaproponował 

zaczekać dwa do trzech lat przed wpisaniem nowych olimpiad na listę olimpiad, których laureaci 

otrzymują ulgi przy rekrutacji na studia, aż zostanie zweryfikowany ich poziom merytoryczny i 

zyskają renomę. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper zwróciła uwagę, że opieka merytoryczna Wydziału 

Historyczno-Socjologicznego Uniwersytet w Białymstoku daje rękojmię poziomu Olimpiady Wiedzy 

o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o niewprowadzanie poprawki 

dotyczącej wpisania nowych olimpiad. 

Wyniki głosowania: za – 10, przeciw – 7, wstrzymujące się– 5 

 

4. Informacje bieżące Dyrektora Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który przekazał 

informację o spotkaniu ze studentami 12.03.2014, na którym zostaną przedstawione plany reformy 

Kolegium MISH. Poinformował także o wstępnych pozytywnych wynikach finansowych Kolegium 

MISH za rok 2013, które dają podstawę do realizowania planów związanych z reformami Kolegium. 

Zapowiedział, że w porządku kolejnego posiedzenia rady Kolegium MISH, które odbędzie się 

prawdopodobnie w maju, znajdzie się punkt dotyczący sprawozdania z działalności Kolegium MISH 

za rok 2013 i planu rzeczowo-finansowego Kolegium MISH na rok 2014. 

 

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 15 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że przesłana wersja protokołu uwzględnia poprawki 

zaproponowane przez studentów i zapytał, czy obecna wersja protokołu może być poddana pod 

głosowanie, czy też istnieje potrzeba omawiania każdej poprawki osobno. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Danielowi Kontowskiemu, który podziękował za 

uwzględnienie części uwag, zwłaszcza językowych. 

Przewodniczący Rady zauważył, że poprawki językowe dotyczyły fragmentów wypowiedzi, 

które były cytowane in extenso w wypowiedziach studenckich członków Rady Kolegium MISH. 

Daniel Kontowski zauważył, że nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, szczególnie 

komentarze. Zaproponował podjęcie dyskusji nad komentarzami zgłoszonymi przez studenckich 

członków Rady. 

Przewodniczący Rady poinformował, że komentarze nie są poprawkami do protokołu. 

Dyrektor Kolegium MISH prof. dr hab. Marek Wąsowicz potwierdził, że „poprawki do 

protokołu to propozycja innego zapisu tekstu, który został zamieszczony w protokole, natomiast 

komentarze na marginesie nie mają takiego charakteru”. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu Rafałowi Smoleniowi, który zgłosił poprawkę 

stylistyczną, polegającą na zmianie zdania: „Na koniec zaapelował, aby nie dyskryminować 

przedstawicieli studentów w formie protokołów.” na zdanie: „Na koniec zaapelował, aby treść i forma 

protokołów nie dyskryminowały przedstawicieli studentów.” Zgłosił także poprawkę merytoryczną, 

polegającą na zmianie zdania: „Przewodniczący wyraził opinię, że członek Rady może upoważnić 

daną osobę do zabierania głosu w jego imieniu.” na zdanie: „Przewodniczący wyraził opinię, że 

członek Rady może upoważnić daną osobę do wykonywania prawa głosu w jego imieniu.”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że intencja jego wypowiedzi jest zgodna z obecnym 

zapisem w protokole. Wyraził chęć dodania w przypisie do protokołu informacji wyjaśniającej, że 

prof. Kloch od 10 lat, kiedy Pani prof. Bokus jest chora lub nie może przyjść korzysta z prawa 

zwyczajowego i w jej imieniu wyraża jej stanowisko w czasie posiedzeń Rady Kolegium MISH, co 

nie było liczone do protokołu jako dwa głosy. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na podstawie 

obecności Rafała Smolenia w Radzie Kolegium MISH wyciągnął wniosek, że znane są panu Rafałowi 

Smoleniowi wyżej omówione okoliczności. Prof. Axer przyznał, że popełnił błąd stylistyczno-

językowy odpowiadając na swoją myśl, a nie na pytanie. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dziekanowi Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i 

Resocjalizacji dr hab. Wojciechowi Pawlikowi, który zgłosił wniosek formalny do Przewodniczącego 

Rady o przemyślenie formuły protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły miały wcześniej bardziej ogólny zapis, 

natomiast zmieniło się to pod wpływem nacisków studenckich członków Rady. Zaproponował 

podjęcie przez Radę na kolejnym posiedzeniu decyzji o formule protokołu. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która wyraziła opinię, że dosłowne 

cytowanie tylko wtedy ma sens, kiedy stenogramuje się wszystko. Natomiast wyrywkowe cytowanie 

bardziej podkreśla potoczność języka,  zniekształca oryginalną wypowiedź i tak naprawdę odbiega od 

intencji jej autora. Stwierdziła, że nie rozumie sytuacji, w której zgłasza poprawki do własnej 

wypowiedzi i nie zostaje ona uwzględniona, skoro wie, co chciała powiedzieć. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu protokolantowi mgr Krzysztofowi Zielińskiemu, który 

wyjaśnił, że wszystkie zgłoszone poprawki zostały przeczytane i porównane z zapisem dźwiękowym i 

zostały uwzględnione, o ile nie były sprzeczne z rzeczywistą wypowiedzią pod względem 

merytorycznym. Zwrócił uwagę, że w protokole zostaje zapisany sens wypowiedzianych zdań, a nie 

to, co potencjalnie chciało się przekazać. Przypomniał o możliwości odsłuchania nagrania z 

posiedzenia Rady Kolegium MISH przed zgłoszeniem poprawek. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która poinformowała o możliwości 

złożenia tekstu do protokołu, w przypadku chęci uzupełnienia wypowiedzi zapisanej w protokole o 

późniejsze przemyślenia. Zauważyła, że protokół jest skrótowym zapisem z posiedzenia rady i jego 

zadaniem jest dostarczenie podstawowej informacji o jego przebiegu, a nie jest zapisem werbalnym. 

Zgłosiła wniosek formalny o głosowanie nad protokołem z posiedzenia Rady Kolegium MISH w dniu 

15 stycznia 2014 r. w wersji, jaka została rozesłana członkom Rady jako ostatnia. 
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Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przedyskutowanie przez dyrekcję Kolegium 

MISH i samorząd studentów docelowej formy protokołu i przesłanie wyników dyskusji do wszystkich 

członków Rady przed kolejnym posiedzeniem. Zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem 

formalnym. 

Wyniki głosowania: za – 13, przeciw – 7, wstrzymujące się – 1 

 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski i udzielił głosu doc. Annie Rosner, która 

poinformowała, że zwróci się pisemnie z prośbą do Dziekanów o konfrontacje aktualnego programu 

kierunku z minimum tego kierunku w Kolegium MISH. Poinformowała także, że przyszłe rozliczenia 

z wydziałami za usługi edukacyjne będą się opierały o zapisy w systemie USOS. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dziekanowi Wydziału Polonistyki 

prof. dr hab. Zbigniewowi Greniowi, który zapytał o postępy w pracach nad ustaleniem równowartości 

pensum za tutoring. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który 

poinformował, że proces jest na etapie oczekiwania na formalne zatwierdzenie przez Senat UW, 

prawdopodobnie na posiedzeniu kwietniowym, co oznacza, że wysiłek tutora będzie mógł być 

wliczony do pensum w roku ak. 2014/2015, w sposób zindywidualizowany ze względu na różne 

charakterystyki poszczególnych Wydziałów. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dziekanowi Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 

prof. dr hab. Andrzejowi Lisowskiemu, który zapytał czy zmiany będą obowiązywały od 1.10.2015? 

Przewodniczący Rady udzielił głosu prof. dr hab. Markowi Wąsowiczowi, który wyjaśnił, że 

przewidziane są dwie nowelizacje przepisów dotyczących pensów. Przepisy dużej nowelizacji 

uchwały o pensach wejdą w życie od roku ak. 2015/2016, natomiast zmiany w pensach na potrzeby 

reformy tutoringu w Kolegium MISH będą obowiązywały od roku ak. 2014/2015. 

Przewodniczący Rady zapytał o pozostałe wolne wnioski. Ponieważ nikt nie zgłosił wolnego 

wniosku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

 

Protokołował                Przewodniczący Rady Kolegium MISH 

 

        mgr Krzysztof Zieliński      prof. dr hab. Jerzy Axer 
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