
 

Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

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

posiedzenie Rady Kolegium MISH. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 
Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 
 

Porządek przedstawiał się następująco: 
 

2. Podjęcie uchwał w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium MISH na rok akademicki 2016/2017. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 
ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym. 

4. Informacje Dyrektora Kolegium MISH. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium MISH na rok akademicki 

2016/2017. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu zastępcy dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich dr 

Małgorzacie Głowackiej-Grajper, która przedstawiła najważniejsze zmiany w projekcie uchwały w sprawie 

zasad rekrutacji. Zmiany zostały wypracowane w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studentów 

Kolegium MISH i dotyczyły, na studiach I stopnia, podniesienia progu punktowego na pierwszym etapie 

rekrutacji z 30 do 50 i wprowadzenia progu punktowego na poziomie 150 punktów (na 200 możliwych do 

uzyskania), od którego kandydaci są przyjmowani na studia. Doprecyzowane zostały także uregulowania 

dotyczące rozmowy kompetencyjnej. Przy rekrutacji na studia II stopnia wprowadzono zwolnienie z 

rozmowy kompetencyjnej kandydatów legitymujących się tytułem magistra uzyskanym na studiach 

międzyobszarowych. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która podziękowała dyrekcji za uwzględnienie 

postulatów dotyczących projektu uchwały. Podkreśliła, że Samorządowi Studentów Kolegium MISH zależy 

na jakości kandydatów. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. 

Janowi Michałkowi, który zapytał o ile procent zmniejszy się liczba kandydatów przyjętych na studia na 

skutek proponowanych zmian w rekrutacji. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper wyjaśniła, że byłoby to o około 10-12 kandydatów mniej 

przyjętych na studia. 



 

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz zauważył, że równolegle obniżeniu ulegnie limit miejsc na studia 

pierwszego stopnia ze 120 do 100. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad rekrutacji do 

Kolegium MISH na rok akademicki 2016/2017. 

Wyniki głosowania: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 

99 ust. 1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym. 

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

zmiany wynikają z przyjętych zmian na całym Uniwersytecie Warszawskim – likwidacja opłaty za drugi 

kierunek, konsultacje do pracy dyplomowej. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Jakubowi Pakulskiemu, który zapytał o cel wyszczególnienia 

opłat za powtarzanie seminarium dyplomowego. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper wyjaśniła, że wynika to z przyjętego na całym Uniwersytecie 

jednolitego wzoru dokumentu cennika opłat. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która zapytała o interpretację zapisu 

dotyczącego opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów. Poprosiła o wyjaśnienie zapisu: „jeśli stawka nie 

występuje” czy odnosi się od do sytuacji, w której jednostka nie pobiera opłaty czy kiedy jej nie 

zdefiniowała. 

Dr Małgorzata Głowacka-Grajper wyjaśniła, że opłata naliczana jest według stawek 

obowiązujących w jednostce prowadzącej zajęcia i jeżeli w jednostce takie nie występują Kolegium MISH 

nie pobiera opłaty. Zaproponowała zmianę zapisu na następujący: „Opłaty wg zasad obowiązujących na 

Wydziałach partycypujących w Kolegium MISH.” 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki zgłoszonej przez dr Małgorzatę 

Głowacką-Grajper do uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 

ust. 1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym. 
Wyniki głosowania: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłat za 

usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym. 
Wyniki głosowania: za – 18, przeciw – 3, wstrzymujące się – 0 

 

4. Informacje Dyrektora Kolegium MISH. 

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

wynik finansowy Kolegium MISH za rok 2014 jest pozytywny. Zwrócił uwagę na około 40% wzrost 

stawki, po której rozliczane są zajęcia studentów Kolegium MISH na poszczególnych jednostkach oraz na 

fakt płatności za zajęcia ogólno-uniwersyteckie. Przypomniał, że tutoring jest traktowany jako zajęcia 

zamawiane i może być wliczany do pensum. Poinformował, że rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Katedrze 

Tadeusza Mazowieckiego. Poinformował, że będzie ogłoszony konkurs na nowe logo Kolegium MISH. 



 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która poprosiła o zgłaszanie zmian w 

programach studiów na poszczególnych wydziałach. 

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

nawiązując do dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH, że stawki Kolegium MISH za 

zajęcia zamawiane są zgodne z treścią właściwego rozporządzenia, ponieważ reguluje ono stawkę 

maksymalną, a nie minimalną. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Monice Helak, która zwróciła się z prośbą do dziekanów o 

redukcję ilości zajęć w dotychczasowych minimach oraz większe możliwości ekwiwalentyzacji.  
 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. 
Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1 

 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

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

rozpoczęciu prac nad nowelizacją Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz o planowanych zmianach 

przepisów dotyczących jednostek międzywydziałowych w oparciu o nowe uregulowania ustawowe. 

Prof. dr hab. Jerzy Axer poinformował o spotkaniu zorganizowanym przez Polską Akademię 

Umiejętności i Fundację Nauki Polskiej, które odbyło się w Krakowie, poświęconym reformowaniu 

uniwersytetów i kształtowaniu się studiów międzyobszarowych. 

Przewodniczący Rady zapytał o pozostałe 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 


