
 
INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT KOLEGIUM MISH 

 
 

 
UWAGA: W ROKU AKADEMICKIM 2020/21, W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 
FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTETU W OKRESIE PANDEMII I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z 
REŻIMEM SANITARNYM, WIĘKSZOŚĆ PONIŻEJ WSKAZANYCH CZYNNOŚCI ODBYWA SIĘ 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  
 
 
Fundamentem Kolegium MISH jest indywidualny charakter studiów. Każdy student MISH 
objęty jest indywidualną opieką naukową sprawowaną przez tutora – jednego z 
pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego posiadającego tytuł co najmniej 
doktora lub Polskiej Akademii Nauk. Tutor powinien specjalizować się w dziedzinie nauki 
bliskiej zainteresowaniom studenta. Zasadniczą rolę w tej procedurze odgrywają 
koordynatorzy dziedzinowi. Dziesięciu koordynatorów, reprezentujących dziesięć 
najpopularniejszych dyscyplin i grup dyscyplin MISH (listę koordynatorów znajdą Państwo 
poniżej), służyć będzie merytoryczną pomocą studentom poszukującym tutora. To do nich 
udadzą się Państwo, by ustalić, który tutor najlepiej odpowiada Państwa zainteresowaniom i 
planom akademickim.  
 
UWAGA! Podjęcie przez studenta współpracy z tutorem nie jest możliwe bez uprzedniej 
konsultacji z koordynatorem.  
 
Wszyscy studenci zobowiązani są do złożenia poprzez aplikację adMISH do dn. 30 listopada 
swoich planów semestralnych bądź rocznych zaakceptowanych przez tutorów.  
 
STUDENCI PIERWSZYCH LAT POWINNI ZATEM:  
1. Skontaktować się jak najszybciej z koordynatorem dziedzinowym interesującej ich 
dyscypliny:  
a. z własnym pomysłem na potencjalnego tutora  

lub też  

b. zdając się w tej kwestii na sugestie koordynatora.  
 
W wypadku, gdyby już przed spotkaniem z koordynatorem mieli Państwo okazję rozmawiać 
ze swoim potencjalnym tutorem, prosimy koniecznie upewnić się, że posiadają Państwo 
jego/jej aktualny adres poczty elektronicznej.  
2. Koordynator dziedzinowy, biorąc pod uwagę Państwa zainteresowania, skieruje Państwa do 
odpowiedniego pracownika naukowego na konsultację.  

3. Jednocześnie koordynator wyśle potencjalnemu tutorowi list elektroniczny z prośbą o 
objęcie studenta opieką naukową.  
W liście tym znajdzie się link do tzw. karty tutora. Opiekun naukowy znajdzie tam odpowiednie 
dokumenty z informacjami na temat zakresu obowiązków tutora. Elektroniczne zatwierdzenie 
przez opiekuna „karty tutora” oznaczać będzie zgodę na podjęcie współpracy ze studentem.  



4. Do potencjalnego tutora udadzą się Państwo na rozmowę, po której pracownik naukowy 
będzie mógł podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na podjęcie współpracy ze studentem, co 
zadeklaruje zatwierdzając elektronicznie „kartę tutora” (patrz wyżej).  

5. Informacja o wyrażeniu zgody przez tutora trafi zdalnie do koordynatora dziedzinowego, 
który ostatecznie zatwierdzi tę współpracę w bazie danych Kolegium.  

UWAGA! Dopiero zatwierdzenie decyzji tutora przez koordynatora zamyka procedurę 
wyboru tutora przez studenta.  

 

6. W wypadku odmowy współpracy przez tutora, koordynator zaproponuje studentowi innego 
opiekuna naukowego, a opisana wyżej procedura (punkty 3–5) rozpocznie się od nowa.  

7. Następnym krokiem będzie uzyskanie podpisu tutora pod planem semestralnym i 
przekazanie owego planu do Sekretariatu MISH. Tym samym podejmą Państwo stałą, 
merytoryczną współpracę ze swoim opiekunem naukowym.  
 
Studenci zainteresowani dyscypliną, która nie posiada koordynatora dziedzinowego MISH 
mogą zwracać się bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora MISH ds. tutoringu.  
Listę koordynatorów dziedzinowych oraz ich adresy e-mail znajdą Państwo poniżej, a terminy 
ich dyżurów na stronie internetowej Kolegium MISH.  
 
Koordynatorzy dziedzinowi MISH – 2020/21:  
• Filozofia: prof. dr hab. Marcin Poręba (m.poreba@uw.edu.pl)  

• Historia i nauki o starożytności (archeologia, filologia klasyczna): dr hab. Aleksander 
Wolicki (awolicki@uw.edu.pl)  

• Historia sztuki: dr hab. Michał Wardzyński (m.wardzynski@uw.edu.pl) 

• Kulturoznawstwo i etnologia: dr hab. Paweł Majewski (pj.majewski@uw.edu.pl)  

• Nauki o literaturze i nauki o języku: prof. dr hab. Magdalena Danielewicz 
(magda_danielewicz@poczta.onet.pl)  

• Nauki społeczne (socjologia, stosowane nauki społeczne i resocjalizacja, dziennikarstwo i 
nauki polityczne, ekonomia): prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz (waskiewa@is.uw.edu.pl)  

• Orientalistyka: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (k.pachniak@uw.edu.pl)  

• Prawo: doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza (e.mikos_skuza@wpia.uw.edu.pl) / p.o. koordynatora 
dr hab. Jakub Urbanik prof. ucz. (Jakub.Urbanik@adm.uw.edu.pl) 

•Psychologia: dr hab. Anna Cierpka (anna.cierpka@psych.uw.edu.pl) / p.o. koordynatora dr 
Jerzy Wojciechowski (Jerzy.Wojciechowski@psych.uw.edu.pl)  
• Wydział Artes Liberales: dr Przemysław Kordos (pkordos@al.uw.edu.pl)  
 
Zastępca Dyrektora MISH ds. tutoringu dr hab. Piotr Schollenberger 
(piotr.schollenberger@uw.edu.pl) 
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