Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH
27.02.2013

Z upoważnienia nieobecnego Przewodniczącego Rady Kolegium MISH, dziekana Wydziału „Artes
Liberales” prof. dr hab. Jerzego Axera, prof. dr hab. Marek Wąsowicz przywitał zebranych i otworzył posiedzenie
Rady Kolegium MISH.
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ds. studenckich, dr Martę Wojtkowską-Maksymik pierwszy raz uczestniczącą w posiedzeniu Rady.
Prof. Wąsowicz omówił porządek obrad i przekazał obiegiem protokół z posiedzenia Rady Kolegium
MISH z dnia 19 grudnia 2012 r. Następnie zapytał zebranych o uwagi do porządku obrad. Ponieważ nikt nie zgłosił
uwag, zaproponował pominięcie punktu dotyczącego spraw bieżących i przejście do punktu trzeciego: Uchwała
rekrutacyjna Kolegium MISH w r. ak. 2014/2015. Swoją decyzję prof. Wąsowicz uzasadnił nieobecnością
Przewodniczącego Rady.
Treść Uchwały rekrutacyjnej na r. ak. 2014/2015 omówiła dr Marta Wojtkowska-Maksymik zwracając
przede wszystkim uwagę na drobne zmiany w zasadach rekrutacji w stosunku do lat ubiegłych. Pierwszą zmianą
jest wprowadzenie – z godnie z zaleceniami władz centralnych – progu punktów koniecznych do zakwalifikowania
na studia, wyznaczonego w Kolegium MISH na 30. Kolejna wiązała się z możliwością przeprowadzenia (w
wyjątkowych przypadkach) drugiego etapu rekrutacji – sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej) – z
wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikowania się z zaproszonym ekspertem. Trzecia zmiana dotyczyła
zwiększenia limitu przyjęcia studentów na studia w Kolegium MISH w trybie przeniesienia z 1 do 2 oraz
zwiększenia limitu miejsc na studia drugiego stopnia z 75 do 85.
Po przedstawieniu zasad naboru na studia w Kolegium MISH, prof. Wąsowicz otworzył dyskusję.
Pierwszy w dyskusji głos zabrał student Przemysław Pazik, który zapytał o katalog języków obcych
obowiązujący przy rekrutacji. Zwrócił uwagę na możliwość rozszerzenia katalogu przedmiotów punktowanych
przy rekrutacji o fizykę i biologię. Zapytał o atrakcyjność, dla Kolegium MISH, kandydata z maturą
międzynarodową, który nie zdawał języka polskiego.
Student Przemysław Brzuszczak zwrócił uwagę, że niektórzy kandydaci zdawali maturę, kiedy
matematyka nie była przedmiotem obowiązkowym. Student Przemysław Brzuszczak zauważył, że osoby, które nie
przystąpiły do egzaminu maturalnego z matematyki otrzymają za jeden z przedmiotów obowiązkowych zero
punktów w procesie rekrutacji.
Student Rafał Smoleń zapytał o maksymalną liczbę punktów, jaką można otrzymać w całym procesie
rekrutacji.
Studentka Monika Helak zaproponowała zmiany w procesie rekrutacji w trybie przeniesienia, które
miałyby polegać na: obniżeniu wymaganej średniej ocen z ostatniego roku studiów (z 4,75 na 4,5), wprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej, usunięcia zapisu o liczbie egzaminów, zmianie terminu rekrutacji w trybie przeniesienia
do końca sesji poprawkowej.
Głos zabrała p.o. dyrektora Kolegium MISH dr Agata Zalewska. Wyjaśniła, że tryb przeniesienia dotyczy
jedynie studentów studiujących w trybie międzyobszarowym, którzy przechodzili już rozmowę kwalifikacyjną.
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Zwróciła uwagę na różnicę kalendarzy akademickich na różnych uczelniach i problem zmiany terminu na dogodny
dla wszystkich. Wskazała, że maksymalna liczba punktów do uzyskania w całym procesie rekrutacji wynosi
teoretycznie 200, pod warunkiem, że najlepszy kandydat otrzyma 100 punktów z matury. Wyjaśniła, że katalog
zawarty w uchwale rekrutacyjnej i odnoszący się do języków obcych odzwierciedla katalog z matury języków
obcych.
Głos zabrała dr Marta Wojtkowska-Maksymik zwracając uwagę, że językiem wykładowym w Kolegium
MISH jest język polski, dlatego kandydat na studia powinien posługiwać się tym językiem, co jest weryfikowane
w procesie rekrutacji. Wskazała też na zagrożenie obniżenia poziomu studiów poprzez obniżenia wymagań co do
średniej ocen dla osób przenoszących się na studia do Kolegium MISH.
Głos zabrała p.o. z-cy dyrektora Kolegium MISH ds. kontaktów z wydziałami, minimów programowych
oraz tutoringu doc. dr Anna Rosner, która zaznaczyła, że odgórna strategia w obszarze rekrutacji wyznaczana przez
władze Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zmniejszenie ilości zmian wprowadzanych corocznie do kryteriów
rekrutacji i zachowanie pewnej stabilizacji.
Głos zabrał p.o. z-cy dyrektora Kolegium MISH ds. współpracy międzynarodowej, międzyobszarowości
oraz oferty dydaktycznej Kolegium MISH prof. dr hab. Piotr Wilczek, który potwierdził, że katalogi przedmiotów
w procesie rekrutacji do Kolegium MISH odzwierciedlają dokładnie katalogi przedmiotów występujące na
egzaminie maturalnym i są regulowane przez ustawodawcę.
Doc. Rosner podziękowała za uwagi do procesu rekrutacji i zobligowała się przekazać je pod rozwagę na
forum ogólnouniwersyteckim, aby tam mogły zapaść decyzje o ewentualnych zmianach w rekrutacji na całym
Uniwersytecie Warszawskim.
Prof. Wąsowicz zauważył, że proponowane zmiany mogą okazać się korzystne, ale zawsze wymagają
zastanowienia i przemyślenia przed wprowadzeniem. Mówiąc o rekrutacji w trybie przeniesienia zauważył, że
kryterium pomocnicze: ilości zdanych egzaminów jest dość wątpliwe i niepotrzebne. Zaproponował usunięcie tego
kryterium jako poprawkę do Uchwały rekrutacyjnej.
W wyniku dyskusji nad terminem składania dokumentów do rekrutacji w trybie przeniesienia została
ustalona data 15 września 2014 r.
Prof. Wąsowicz zapytał o pozostałych członków Rady o uwagi do Uchwały rekrutacyjnej na studia w
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na rok akademicki
2014/2015. Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag, zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem skorygowanej wersji
Uchwały.
Wyniki jawnego głosowania nad przyjęciem Uchwały rekrutacyjnej na studia w Kolegium MISH UW na
rok akademicki 2014/2015:
Liczba uprawnionych do głosowania

23

Liczba oddanych głosów

23

Liczba głosów na TAK

23

Kolejny punkt porządku obrad – Opłaty za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW w roku ak.
2013/2014 – zreferowała dr Agata Zalewska. Wskazała, że wypracowany cennik opłat jest w zasadzie zbieżny z
ubiegłorocznym. Utrzymane zostały opłaty za powtarzanie przedmiotu. Także opłata za studia stacjonarne w
Kolegium MISH, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, nie uległa
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zmianie i równa się wysokości opłat za najdroższy kierunek studiów prowadzony przez jednostkę sfederowaną w
Kolegium MISH. Różnica dotyczy opłat za powtarzanie roku: opłata za powtarzanie roku studiów do trzech
niezaliczonych przedmiotów równa się sumie opłat za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, naliczanej
proporcjonalnie do kwoty 1500 zł. Jeśli student nie zaliczył więcej niż trzech przedmiotów wnosi opłatę w
wysokości 1500 zł.
Studentka Monika Helak zwróciła uwagę, że opłata za Kolegium MISH jako drugi kierunek jest wysoka.
Student Przemysław Brzuszczak podzielił opinię, że opłata za Kolegium MISH jako drugi kierunek jest
wysoka i zauważył, że powinna ona odzwierciedlać realne koszty.
Głos zabrała dr Marta Wojtkowska-Maksymik przypominając, że konsultacje ze studentami w kwestii
cennika opłat trwały trzy tygodnie, a Kolegium MISH zostało zobligowane rozporządzeniem Rektora do
wyznaczenia opłaty za studia w Kolegium MISH odbywane na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie
stacjonarnej. Dr Marta Wojtkowska-Maksymik zwróciła także uwagę, że w ramach tej opłaty za studia w
Kolegium MISH można zrealizować dwa dyplomy.
Głos zabrał Dziekan Wydziału Filozofii i Socjolgii prof. dr hab. Krzysztof Koseła, który zaproponował, by
opłata za studia w Kolegium MISH odbywane na drugim lub kolejnym kierunku była równa wysokości opłaty za
za najtańszy kierunek studiów oferowany przez jednostkę sfederowaną w Kolegium MISH
Dr Marta Wojtkowska-Maksymik przypomniała, że wysokość opłaty uzależniona jest także od
konieczności finansowego rozliczenia Kolegium MISH z każdą jednostką dydaktyczną.
Dr Agata Zalewska zauważyła, że nie może też być tak, że poprzez rekrutację na Kolegium MISH student
omijałby regulaminy i opłaty danego wydziału, korzystając z faktu, że opłaty naliczane w Kolegium MISH byłyby
niższe niż na danym wydziale.
Prof. Wąsowicz zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem cennika opłat za usługi
edukacyjne w Kolegium MISH UW w roku ak. 2013/2014.
Wyniki jawnego głosowania nad przyjęciem cennika opłat za usługi edukacyjne w Kolegium MISH UW w
roku ak. 2013/2014:
Liczba uprawnionych do głosowania

23

Liczba oddanych głosów

23

Liczba głosów na TAK

21

Liczba głosów na NIE

1

Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

1

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady
Kolegium MISH w dniu 19 grudnia 2012 r. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag do protokołu, prof. Wąsowicz zarządził
głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
W ramach ostatniego punktu porządku obrad, jakim były wolne wnioski, Dziekan Wydziału Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji prof. dr hab. Wojciech Pawlik zaapelował, żeby szczegółowe ustalenia
studentów z dyrekcją odbywały się przed posiedzeniami Rady tak, by podczas Rady można było zająć się już
wspólnie wypracowanymi propozycjami i rozwiązaniami.
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W odpowiedzi na ten apel dr Marta Wojtkowska-Maksymik przypomniała, że dyskusje nad opłatami za
usługi edukacyjne trwały trzy tygodnie, a zaprezentowany taryfikator został przyjęty przez przedstawicieli
Samorządu Studentów Kolegium MISH.
Doc. Rosner podkreśliła swoją gotowość do rozmowy o minimach ze studentami i poprosiła o wsparcie
dziekanów w rozmowach.
Prof. Wilczek zaapelował do dziekanów o równe traktowanie studentów Kolegium MISH studiujących na
poszczególnych wydziałach i studentów tych wydziałów, zwłaszcza przy rekrutacji na wyjazdy studentów w
ramach programu Erasmus.
Student Rafał Smoleń zaproponował upublicznienie protokołów z posiedzeń Rady Kolegium MISH na
stronie internetowej Kolegium.
W odpowiedzi na na wniosek studenta Rafała Smolenia, dr Marta Wojtkowska-Maksymik zauważyła, że
nie jest to zakazane, ale właściwie nie praktykuje się tego na wydziałach.
Głos zabrała Dziekan Wydziału Orientalistycznego prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo, która
potwierdziła, że publikowane protokoły z posiedzeń Senatu UW odznaczają się bardzo dużym poziomem
ogólności.
Prof. Marek Wąsowicz zaproponował, by propozycję dotyczącą upublicznienia protokołów przedstawić
Przewodniczącemu Rady Kolegium MISH. Zdaniem prof. Wąsowicza, można by rozważyć dopisanie stosownego
punktu o protokołach do porządku obrad następnego posiedzenia Rady.
Prof. Sierakowska-Dyndo podkreśliła, że na Radach Kolegium MISH omawiane są bardzo ważne sprawy
dotyczące

koncepcji

programowych,

strategii,

programów,

planowania.

Dlatego,

mając

na

uwadze

konkurencyjność, trzeba zauważyć, że upublicznienie protokołów da także innym uczelniom dostęp do
nowatorskich rozwiązań i pomysłów, które warto może jednak chronić.
Po zamknięciu dyskusji, prof. Marek Wąsowicz podziękował obecnym i zamknął posiedzenie Rady
Kolegium MISH.
Protokołował

mgr Krzysztof Zieliński

Przewodniczący rady Kolegium MISH

prof. dr hab. Jerzy Axer
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