
Uchwała nr 2 (2012/2013) 
Rady Kolegium MISH 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 
w sprawie zmian w Regulaminie Kolegium MISH 

Na podstawie par. 8a ust. 2 Regulaminu Kolegium MISH Rada Kolegium MISH uchwala, co 
następuje: 
 

Par. 1 
W Regulaminie Kolegium MISH z dnia 11 marca 1998 roku w brzmieniu ogłoszonym w 
Obwieszczeniu Rektora UW z dnia 20 czerwca 2007 roku dokonuje się następujących zmian: 
 
1) Par. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i 
Społecznych, zwane dalej Kolegium MISH, jest międzywydziałową jednostką organizacyjną 
w rozumieniu par. 22 ust. 1 pkt Statutu UW i art. 84 ust. 3a Ustawy.”  
 
2) Par. 2 otrzymuje brzmienie: 
                                                                „Par. 2 
Kolegium MISH organizuje: 
 1) indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk 
społecznych, zgodnie z porozumieniami zawartymi z wydziałami uczestniczącymi w 
realizowaniu tego systemu studiów; 
 2) międzyobszarowe studia w obszarach nauk humanistycznych i społecznych na kierunku 
„artes liberales”.”  
 
3) W par. 3 – w zdaniu drugim słowo „zawarte” zastępuje się słowem „zatwierdzone”.  
 
4) Par. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Powołanie zastępcy Dyrektora ds. studenckich odbywa się w trybie przewidzianym w art. 
76 ust. 6 Ustawy”  
 
5) Par. 7 otrzymuje brzmienie:  
 
                                                               „Par. 7 
Dyrektor organizuje pracę Kolegium MISH oraz w stosunku do studentów przyjętych na 
studia odbywane w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych 
przez Kolegium MISH: 
 1) jako przełożony studentów wykonuje uprawnienia dziekana, 
 2) wyznacza opiekunów studentów 
 3) uzgadnia z właściwymi dziekanami lub dyrektorami instytutów warunki i sposób realizacji 
indywidualnych planów studiów i programów kształcenia studentów, odbywających studia w 
systemie indywidualnych studiów miedzyobszarowych organizowanych przez Kolegium 
MISH 
 4) zatwierdza indywidualne plany studiów i programy kształcenia studentów.”  
 
6) W Par. 8 pkt 6, 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie:   
„pkt 6:  uchwala projekt zasad i tryb przyjmowania na indywidualne studia międzyobszarowe 
organizowane przez Kolegium MISH oraz propozycje co do zakresu egzaminu wstępnego na 
studia odbywane w tym systemie; 



pkt 7: ustala zasady tworzenia i realizacji indywidualnych planów studiów i programów 
nauczania (kształcenia), zgodnie z którymi student odbywa studia w systemie indywidualnych 
studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH; 
pkt 8: na wniosek Dyrektora, uzgodniony z właściwymi dziekanami (dyrektorami instytutów) 
zatwierdza – obowiązujące studentów odbywających studia w systemie indywidualnych 
studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH – warunki (minima 
programowe) niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego licencjat6a albo magistra danego 
kierunku studiów; 
pkt 9: opiniuje projekt porozumienia o współpracy Kolegium MISH z Wydziałem Artes 
Liberales;”       
 
7) Tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: 
„Organizacja Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i 
Społecznych” 
 
8) Par. 10 otrzymuje brzmienie: 
 
                                                             „Par. 10 
Studenci odbywający studia w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych 
organizowanych przez Kolegium MISH mają – w zakresie określonym porozumieniami, o 
których mowa w par. 2 pkt 1 – prawa i obowiązki studentów, odbywających studia na 
wydziałach uczestniczących w realizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych 
organizowanych przez Kolegium MISH.” 
 
9) W par. 11 ust. 1: 
Słowa „w systemie międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych” 
zastępuje się słowami: „w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych”.  
 
10) Par. 12 otrzymuje brzmienie: 
 
                                                                „Par. 12  
ust. 1 Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny plan studiów i program nauczania 
(kształcenia), które mogą obejmować również zajęcia prowadzone na wydziałach nie 
uczestniczących w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych 
przez Kolegium MISH, a także zajęcia na innych uczelniach albo placówkach Polskiej 
Akademii Nauk. 
ust. 2 Plan i program, o których mowa w ust. 1, ustalony zostaje w danym roku akademickim 
nie później niż w czwartym tygodniu semestru zimowego i podlega zatwierdzeniu przez 
Dyrektora. 
W ust. 3: W uzasadnionych przypadkach można na wniosek studenta, za zgodą Dyrektora, 
dokonać zmian w planie i programie, o których mowa w ust. 1, w czasie danego roku 
akademickiego.”  
 
11) W par. 13 ust. 1: 
Słowa „międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych” zastępuje się 
słowami „indywidualnych studiów międzyobszarowych”. 
 
12) W par. 14 ust. 1: 



   a) Słowa „międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych” zastępuje się 
słowami „indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez  Kolegium 
MISH”. 
   b) Ust. 2 – skreśla się.  
 
13) Par. 15 otrzymuje brzmienie: 
 
                                                           „Par. 15 
Dokumenty Kolegium MISH są sygnowane nadrukiem: „Uniwersytet Warszawski – 
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych”.”       
 
 

Par. 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem zatwierdzenia przez Rektora UW. 


