
XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
i Społecznych (Kolegium MISH) 
 
1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w zależności 
od kierunku, na którym student Kolegium MISH UW planuje uzyskać dyplom) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kompetencyjnej. 
Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność 
limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych 
pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2014 
 
 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
(matura 2005-2009, 
brak wyniku = 0 pkt.) 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot obowiązkowy 
 
Jeden przedmiot do wyboru z*: język 
łaciński i kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, geografia, język obcy 
nowożytny, filozofia, fizyka, 
chemia, biologia 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 40% waga = 5% waga = 20% waga = 35% 
*Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot obowiązkowy 
 
Jeden przedmiot do wyboru z**: 
łacina, greka klasyczna, historia, 
przedmiot z grupy „sztuka”, 
business i management, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
geografia, język obcy nowożytny, 
Filozofia, chemia, fizyka, biologia 
 
P. wyższy (HL) x1 

waga = 40% waga = 5% waga = 20% waga = 35% 
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu 



 
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego 
(nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany 
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony 
sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku 
polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język polski albo 
język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Matematyka  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot obowiązkowy 
 
Jeden przedmiot do wyboru z**: 
łacina, greka klasyczna, historia, 
sztuka, muzyka, ekonomia, 
geografia, język obcy nowożytny, 
Filozofia, chemia, fizyka, biologia 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 40% waga = 5% waga = 20% waga = 35% 
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu  
 
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego 
(nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany 
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony 
sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku 
polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
(matura 2005-2009, 
brak wyniku = 0 pkt.) 
 
Matematyka 
 

 
Przedmiot 
obowiązkowy 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

 
Przedmiot obowiązkowy 
 
Jeden przedmiot do wyboru z**: język 
łaciński, język grecki, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie,  
geografia, język obcy nowożytny, 
filozofia, chemia, fizyka, biologia 
 

waga = 40% waga = 5% waga = 20% waga = 35% 
*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu 
 
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego 
(nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany 
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony 
sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku 
polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 
 
2) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji) 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza 
zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. O tematyce rozmowy zadecydują sami 



kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby 
dyscyplin.  
Uwaga: zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego 
egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.  
Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni 
eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów 
jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań 
dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z 
komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą 
elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy 
kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy 
na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę 
przedmiotów. 
Uwaga: 
• Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego 

egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych. 
• W wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez 

zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania 
się. 
 

Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może uzyskać taką liczbę punktów, jaką uzyskał najlepszy z 
kandydatów w pierwszym etapie procedury rekrutacyjnej. Na wynik końcowy postępowania 
rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z 
dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok studiów zostaną 
zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania 
rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej. 
 
1.2 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. 
 
1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata, będący absolwentami Kolegium MISH 

UW lub innych studiów MISH w Polsce przechodzą postępowanie kwalifikacyjne polegające na 
konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów. 

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny) 
przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz 
rozmowy kompetencyjnej.  

 
Przedmiotem rozmowy kompetencyjnej jest temat zaproponowany przez kandydata. Kandydat 
zgłasza dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub większej liczby dyscyplin. 

 
Komisja kwalifikacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni 
eksperci z innych osrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata 
tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do 
zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt 
wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje 
propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach 
systemu IRK, nie później jednak niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy 
kompetencyjnej. 

 



Uwaga: 
• Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy 

dyplomowej. 
• W wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez 

zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi 
komunikowania się. 

3. Kandydaci wymienieni w pkt. 1 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów mogą otrzymać 
maksymalnie 70 pkt.  
 
Zasada przeliczania ocen na dyplomie studiów wyższych jest następująca: 
ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 70 punktów, 
ocena bardzo dobry – 60 punktów, 
ocena dobry plus – 50 punktów 
ocena dobry – 40 punktów, 
ocena dostateczny plus – 30 punktów 
ocena dostateczny – 20 punktów. 
 
Na pierwszy rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy 
otrzymali największą liczbę punktów z postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na 
liście rankingowej. 

 
4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz 

sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów, 
przy czym: 
• z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 35 punktów 
• ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 35 punktów. 
 
Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca: 
ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 35 punktów, 
ocena bardzo dobry – 30 punktów, 
ocena dobry plus – 25 punktów 
ocena dobry – 20 punktów, 
ocena dostateczny plus – 15 punktów 
ocena dostateczny – 10 punktów. 

 
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen na 
dyplomie oraz z rozmowy kompetencyjnej. Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może uzyskać 
maksymalnie 35 punktów. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z rozmowy kompetencyjnej daje 
zerowy wynik w punktacji łącznej. Na I rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną 
zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania 
rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 



XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
i Społecznych (Kolegium MISH) 
 
1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w zależności 
od kierunku, na którym student Kolegium MISH UW planuje uzyskać dyplom) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 
1)   Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej dotyczy tylko kandydatów ze 
studiów prowadzonych w trybie MISH. 
 
Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w Kolegium MISH w trybie przeniesienia muszą spełnić 
następujące warunki: 
– uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,75 z ostatniego roku studiów (średnia ocen musi być 
wyliczona przez tok studiów macierzystej jednostki); 
– uzyskać opinię dyrektora macierzystej jednostki MISH dotyczącą przeniesienia; 
– uzyskać zaświadczenie o tym, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów 
obowiązujących w jego jednostce macierzystej (nie zalega z zaliczeniami i płatnościami). Podania o 
przeniesienie wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy składać w Sekretariacie Kolegium 
MISH UW do dnia 15 września 2014 r. 
Jeśli liczba studentów ubiegających się o przeniesienie do Kolegium MISH UW przekroczy 
wyznaczony limit, ułożona zostanie lista rankingowa studentów, na której kolejność wyznaczać będzie 
wysokość średniej z ostatniego roku studiów.  
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 
1.2 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej. 
 
2)   Zasady kwalifikacji na studia równoległe 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe. 
 



XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
(Kolegium MISH) 
 
1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia  
(w zależności od kierunku, na którym student Kolegium MISH UW planuje uzyskać dyplom) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat lub 3 lata 
 
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są wyłącznie LAUREACI 
ogólnopolskich olimpiad humanistycznych szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego 
do szóstego (tj. 6 pierwszych osób z listy wg liczby zdobytych punktów) oraz LAUREACI (bez względu 
na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad: 
• Olimpiady Artystycznej,  
• Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej,  
• Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,  
• Olimpiady Języka Francuskiego,  
• Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,  
• Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,  
• Olimpiady Języka Rosyjskiego,  
• Olimpiady Języka Hiszpańskiego, 
• Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,  
• Olimpiady Filozoficznej,  
• Olimpiady Matematycznej, 
• Olimpiady Geograficznej, 
• Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,  
• Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,  
• Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.  

  
Uwaga: ponieważ dotychczas organizowane były dwie centralne olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,  
z każdej z tych olimpiad może być przyjętych tylko trzech kandydatów – decyduje zajęte miejsce na 
każdej z nich. 
Pozostali LAUREACI ww. olimpiad szczebla centralnego i posiadacze świadectwa dojrzałości („nowa 
matura”) otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w konkursie ocen 
z egzaminu maturalnego. Kandydaci przystępują również do dodatkowego etapu postępowania 
rekrutacyjnego – sprawdzianu predyspozycji do podjęcia studiów w trybie interdyscyplinarnym. 
 
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są również: 
LAUREACI: 
• polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.  
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