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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 29 czerwca 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 Kolegium MISH 

3. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. 

4. Sprawozdanie Dyrekcji Kolegium za rok 2015. 

5. Wolne wnioski 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

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

18.05.2016. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu. 

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

 

3. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. 

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

zadawania pytań dotyczących planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. 

Ponieważ nie było pytań Przewodniczący zarządził wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Plan 

rzeczowo finansowy został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. 

 

4. Sprawozdanie Dyrekcji Kolegium za rok 2015. 

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

od 01.01.2016 pracownicy sekretariatu Kolegium MISH formalnie zmienili miejsce zatrudnienia z 

Wydziału „Artes Liberales” na Kolegium MISH. Poinformował o zmianie Regulaminu Kolegium, 

wynikającej ze zmiany Statutu UW. Zmiana Regulaminu oznacza rozszerzenie składu Rady o 6 

przedstawicieli tutorów. Poinformował o funkcjonowaniu nowego systemu tutoringu, w którym opieka 

tutorska traktowana jest jako działalność dydaktyczna. Poinformował o stabilnej sytuacji finansowej 

Kolegium MISH, wynikającej także z korzystniejszego przeliczania liczby studentów według 

kosztochłonności realizowanych przez nich kierunków. Zmianie, w wyniku przeprowadzonego konkursu, 

uległo także logo Kolegium MISH. Poinformował, że rozpoczęto program współpracy ze szkołami 
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średnimi  poprzez  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych. Jest to współpraca o 

charakterze merytorycznym: przygotowane zostały warsztaty dla uczniów i nauczycieli, prowadzone z 

ramienia MISH  przez prof. M. Węcowskiego, dr M. Mizerę, doc. A. Rosner oraz studentkę III r. studiów I 

st. MISH Katarzynę Kostecką. 

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

sprawach związanych z tutoringiem. W nowym systemie tutorskim funkcjonuje 202 opiekunów 

naukowych, pod kierunkiem których studiuje 300 studentów, a jesienią ten system obejmie już prawie 

wszystkich studentów Kolegium MISH. W związku z ubiegłorocznymi problemami technicznymi i 

biurokratycznymi związanymi z nową procedurą przypisywania studentów do tutorów, od jesieni 2015 

wprowadzono system zapisów elektronicznych. Jesienią 2015 tutorzy nowego systemu tutorskiego MISH 

zostali po raz pierwszy poproszeni o wypełnienie (również wyłącznie w wersji elektronicznej) rocznych 

sprawozdań z postępów swoich podopiecznych. Pod koniec roku akademickiego 2014/15 zorganizowano 

szkolenia dla tutorów Kolegium w zakresie prowadzenia zajęć z pisania prac akademickich (dr hab. Aneta 

Pieniądz z IH UW) oraz prowadzenia zajęć metodą „portfolio” (dr Grażyna Czetwertyńska, WAL UW). 

Niestety zainteresowanie tutorów nie było zbyt duże. Potrzebna jest aktywizacja środowiska tutorów. 

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

studenci, którzy rozpoczęli studia I stopnia w Kolegium w roku 2014/15 byli ostatnim rocznikiem, dla 

którego limit przyjęć wynosił 120 osób, obecnie wynosi on 100 osób, co przyczynia się do podniesienia 

jakości kandydatów i studentów. Jest to widoczne w otrzymanych stypendiach Ministra NiSW, których w 

tym roku było dwa razy więcej niż w ubiegłym. Wprowadzono ułatwienia w formalnościach związanych z 

zaliczeniem etapu – zlikwidowana została „Karta roczna”, a studenci zgłaszają etap do rozliczenia drogą 

elektroniczną. Przyjęte zostały nowe Zasady Studiowania, które jeszcze mocniej podkreślają współpracę 

tutor – student. Z funkcji opiekuna roku zrezygnowały prof. Danuta Ulicka i dr hab. Marta Bucholc. Od 1 

października 2015 w Kolegium pracuje 3 opiekunów. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi kandydatami 

na opiekunów. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która poinformowała, że w roku 

akademickim 2015/16 większość wydziałów i jednostek UW dostosowywała swoje programy do wymogów 

ustawowych związanych z opisem profilu studiów akademickiego lub praktycznego. W związku z tym 

trwają obecnie prace nad uaktualnianiem minimów programowych dla studentów MISH. Poinformowała, 

że trwają prace nad ustaleniem zasad dwóch nowych mimimów programowych: kogitywistyka II stopień i 

lingwistyka stosowana. Przygotowane były też indywidualne zasady realizacji minimów programowych z 

kierunków lub specjalności, dla których nie ma ustalonych zasad ogólnych jak np. lingwistyka stosowana. 

Na początku roku akademickiego przyznawane były rekomendacje na kierunki limitowane. Dziekani 

zgodzili się przyjąć więcej studentów niż wynikał to z limitów. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Ryszardowi Jamce, który zapytał czy sprawozdania tutorów z 

postępów podopiecznych będą wykorzystane tylko na użytek wewnętrzny, czy również zostaną 

przedstawione na Radzie Kolegium MISH. Zapytał o kontynuację szkoleń dla tutorów. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Markowi Węcowskiemu, który wyjaśnił, że 

sprawozdania mają charakter wewnętrzny i mają być pomocne przy wdrażaniu rozwiązań systemowych. W 

przyszłym roku akademickim szkolenia będą kontynuowane. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Stanisławowi Zakroczymskiemu, który zapytał o poprawę 

współpracy tutorzy studenci w stosunku do lat ubiegłych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dr hab. Markowi Węcowskiemu, który zaznaczył, że okres 

trwania nowego systemu jest zbyt krótki, by wyciągać wnioski, natomiast jest mniej sytuacji zgłaszanych 

jako negatywne. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kacprowi Van Wallendaelowi, który poprosił o wcześniejsze 

przesyłanie materiałów i zapytał o plany dalszego zmniejszania limitów przyjęć na studia w Kolegium 

MISH. 

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

możliwe jest dalsze zmniejszenie limitu przyjęć w zależności od poziomu kandydatów w tej i przyszłej 

rekrutacji, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Ryszardowi Jamce, który zapytał o możliwość zwiększenia lub 

zniesienia limitów na kierunki rekomendowane. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która wskazała, że limity negocjowane są 

co roku i najczęściej prawie wszyscy dostają się na wybrany kierunek. 

Przewodniczący zarządził wyrażenie opinii o sprawozdaniu poprzez głosowanie. Sprawozdanie 

zostało zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 

 

5. 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. Marek Wąsowicz 


