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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 18 maja 2016 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia 

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

posiedzenie Rady Kolegium MISH. Zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku posiedzenia. Ponieważ 

nikt nie zgłosił uwag przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia: 

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

 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

3. Informacje Dyrektora Kolegium MISH 

4. Przyjęcie Zasad Studiowania w Kolegium MISH 

5. Sprawozdanie ze studenckiej akcji „MISH w szkołach” 

6. Wolne wnioski 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

Przewodniczący zapytał o poprawki do protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH w dniu 

20.01.2016. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. 

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

 

3. Informacje Dyrektora Kolegium MISH 

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

trwającym procesie uzgadniania z Dyrektorem Instytutu Filozofii szczegółów programu studiów dla 

studentów Kolegium MISH, w tym możliwości ekwiwalentyzacji, indywidualizacji, sprofilowania 

obowiązkowego przedmiotu: Semiotyka logiczna. Poinformował również, że finalizowana jest sprawa 

zawieszenia skrzynki na studenckie podania i dokumenty, która będzie dostępna przez cały dzień. 

 

4. Przyjęcie Zasad Studiowania w Kolegium MISH 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr Małgorzacie Głowackiej-Grajper, która poinformowała, że 

razem z przedstawicielami studentów z Samorządu Studentów Kolegium MISH oraz Rady Kolegium 

MISH przygotowane zostały nowe Zasady Studiowania, które uwzględniają zmieniony Regulamin Studiów 

UW oraz pozwalają na bardziej elastyczne układanie programu studiów poprzez np. zmianę obowiązku 

realizacji poszczególnych Modułów MISH na poszczególnych etapach na obowiązek realizacji określonych 

Modułów MISH w całym toku studiów. Kolejną zaproponowaną zmianą jest możliwość powtarzania 

pierwszego roku na studiach drugiego stopnia. Wpisane zostały także zasady funkcjonowania instytucji 
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opiekuna roku, które dotychczas nie były zapisane. Wprowadzona została możliwość ewaluacji pracy 

opiekunów oraz koordynatorów obszarowych. Wprowadzony został nowy przedmiot obowiązkowy dla 

studentów pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych: „Społeczeństwo demokratyczne i 

aktywność obywatelska”. Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania do aktualnie obowiązujących aktów 

prawnych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Ireneuszowi Białeckiemu prof. UW, który zapytał o 

powody nie wykorzystania kategorii efektów kształcenia w nowych Zasadach Studiowania. Zwrócił uwagę, 

że nie ma zachęt do podejmowania przez studentów prac grupowych. Zaproponował wprowadzenie 

możliwości zespołowego pisania prac rocznych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która wyjaśniła, że prace nad 

zdefiniowaniem specyficznych efektów kształcenia dla Kolegium MISH został już podjęte. Ich przerwanie 

związane jest z planowanym zastąpieniem Krajowych Ram Kwalifikacji przez Polskie Ramy Kwalifikacji, 

na których będą bazowały podjęte prace. Poinformowała, że możliwe jest w ramach Zasad Studiowania 

grupowe pisanie pracy rocznej, co wymaga jedynie zgody tutorów. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu Zarządu Samorządu Studentów Kolegium 

MISH Ryszardowi Jamce, który poinformował, że proponowany projekt Zasad Studiowania powstawał 

przy współudziale przedstawicieli studentów podczas trzech spotkań z dyrekcją Kolegium MISH. 

Zarekomendował Radzie przyjęcie projektu. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która poparła pomysł kolektywnego pisania 

prac rocznych i zaproponowała wprowadzenie możliwości tworzenia mini grantów badawczych dla 

studentów. 

Przewodniczący Rady poparł wprowadzanie zachęt do pracy w grupie i zaoferował w tym zakresie 

pomoc. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Zasad Studiowania w Kolegium MISH. 

Wyniki głosowania: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

Zasady Studiowania w Kolegium MISH stanowią Załącznik 1 

 

5. Sprawozdanie ze studenckiej akcji „MISH w szkołach” 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Ryszardowi Jamce, który poinformował, że akcja „MISH w 

szkołach” była prowadzona przez Zarząd Samorządu Studentów Kolegium MISH i polegała na odwiedzaniu 

liceów przez studentów Kolegium MISH i promowaniu studiów. Akcja objęła ok 500 uczniów z 14 liceów, w 

tym 7 z poza Warszawy. Wnioskiem z przeprowadzonej akcji jest słaba rozpoznawalność Kolegium MISH 

wśród potencjalnych kandydatów na studia. Poinformował, że planowane jest wznowienie akcji w 

kolejnym roku akademickim. Zaproponował podjęcie działań promocyjnych wśród nauczycieli. 

Zaproponował podjęcie dyskusji nad możliwością refundacji kosztów przejazdu. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która podziękowała studentom za podjęcie 

inicjatywy oraz poinformowała o współpracy z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, organizacją, która 

wspiera uzdolnione dzieci, w której został przeprowadzony wykład. Poinformowała o planowanych 
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warsztatach dla uzdolnionych uczniów i ich nauczycieli. 

 

6. Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady zapytał o 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 


