Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH
w dniu 2 października 2013 r.
Przewodniczący Rady Kolegium MISH, prof. dr hab. Jerzy Axer, przywitał zebranych i
otworzył posiedzenie Rady Kolegium MISH.
1. Przyjęcie porządku obrad oraz przekazanie obiegiem protokołu z posiedzenia Rady
Kolegium MISH z dnia 25 czerwca 2013 r.
Prof. Jerzy Axer zapytał zebranych o uwagi do porządku obrad i przekazał obiegiem protokół
z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dn. 25 czerwca 2013 r. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawek do
porządku obrad, przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wyniki głosowania: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujące się– 0
Porządek przedstawiał się następująco:
2. Informacja o zadaniach Kolegium MISH w najbliższym roku akademickim
3. Wnioski studentów Kolegium MISH UW o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok 2013/2014
4. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji do Kolegium MISH na rok 2013/2014
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 25.06.2013 r.
6. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Kolegium MISH, prof. dr. hab. Markowi
Wąsowiczowi.
Prof. Marek Wąsowicz poinformował o powołaniu przez Rektora w skład Rady Kolegium
MISH dr Agaty Zalewskiej i prof. dr. hab. Piotra Wilczka.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na znaczenie faktu zmiany siedziby Kolegium MISH
(które przeniosło się do budynku przy ulicy Dobrej 72) dla integracji przestrzennej z Wydziałem
„Artes Liberales” i Kolegium „Artes Liberales”.
2. Informacja o zadaniach Kolegium MISH w najbliższym roku akademickim
Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Kolegium MISH, prof. dr. hab. Markowi
Wąsowiczowi.
Prof. Marek Wąsowicz przedstawił zespół, który poczynając od roku akademickiego
2013/2014 będzie kierował Kolegium MISH: doc. dr Annę Rosner – Z-cę Dyrektora Kolegium MISH
UW ds. kontaktów z wydziałami, dr. hab. Marka Węcowskiego – Z-cę Dyrektora Kolegium MISH
UW ds. tutoringu. Z powodów formalnych Dyrektor Kolegium nie przedstawił Z-cy Dyrektora ds.
Studenckich. Poinformował także, że do czasu powołania Z-cy Dyrektora Kolegium MISH ds.
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studenckich funkcję Pełnomocnika Dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich będzie pełnić dr Marta
Wojtkowska-Maksymik.
Prof. Marek Wąsowicz podkreślił potrzebę przygotowania Kolegium MISH do wprowadzenia
kolejnych etapów zmian, które będą obowiązywać studentów rozpoczynających studia w październiku
2014 r. Następnie prof. Marek Wąsowicz zapowiedział spotkania z władzami jednostek
sfederowanych w Kolegium MISH oraz prezentowanie wprowadzanych zmian na forum Rady
Kolegium MISH. Na zakończenie swojej wypowiedzi prof. Marek Wąsowicz zwrócił uwagę na to, że
Kolegium

MISH

jest

dobrem

całego

Uniwersytetu,

dobrem

za

które

trzeba

ponosić

współodpowiedzialność.
Prof. Jerzy Axer zaapelował do obecnych na Radzie o branie odpowiedzialności za cały
Uniwersytet, a nie tylko za swoje Wydziały. Pokreślił znaczenie autorytetu Rady Kolegium MISH w
Uniwersytecie Warszawskim.

3. Wnioski studentów Kolegium MISH UW o przyznanie stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok 2013/2014
Przewodniczący Rady udzielił głosu dr Marcie Wojtkowskiej-Maksymik.
Dr Marta Wojtkowska-Maksymik poinformowała, że w r. ak. 2013/2014 o stypendia MNiSW
ubiega się 31 studentów Kolegium MISH, których wnioski zostały sprawdzone pod względem
formalnym i merytorycznym.
Przewodniczący Rady udzielił głosu członkowi Samorządu Studentów, Przemysławowi
Brzuszczakowi.
Przemysław Brzuszczak podkreślając, że wypowiada się w imieniu studentów, zwrócił uwagę
na stanowczo za krótki termin składania wniosków, wyznaczony przez dyrekcję Kolegium MISH na
dzień 20 września 2013 r. Stwierdził, że rok studiów zaliczony warunkowo również uprawnia do
składania wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w
nauce. Ocenił procedurę składania wniosków jako dalece zbiurokratyzowaną.
Dr Marta Wojtkowska-Maksymik poinformowała, że wnioski powinny zostać wysłane z
Uniwersytetu Warszawskiego do Ministerstwa do 15 października 2013 r. W związku z tym Biuro do
Spraw Studenckich prosiło o przekazanie wniosków do BSS-u do 4 października 2013 r.
Przypomniała także, że o ile wnioski były przyjmowane do 20 września 2013 r., to załączniki studenci
mogli donosić do ostatniego dnia przed posiedzeniem Rady Kolegium MISH. Konieczność
wcześniejszego złożenia wniosku wynikała z potrzeby sprawdzenia jego poprawności formalnej.
Zgodnie z informacją uzyskaną w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wnioski zawierające
błędy formalne mogą być odrzucone. Co do kwestii warunkowego zaliczenia roku dr Marta
Wojtkowska-Maksymik zauważyła, że nie jest ono wybitnym osiągnięciem naukowym, a za takie
przyznawane jest stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przemysław Brzuszczak zaproponował zmianę terminów wyznaczonych przez BSS.
Stwierdził, że osoba z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie widziała przeciwwskazań
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przyznawania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom, które zaliczyły rok
warunkowo.
Zdaniem innego członka Samorządu Studentów, Rafała Smolenia zasadne jest przyznawanie
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom, którzy powtarzają niezaliczony
przedmiot, bo przecież zaliczyli oni rok, a nazwa „warunkowe zaliczenie roku” to nazwa podrzędna
wobec „zaliczenia roku”.
Prof. Marek Wąsowicz zauważył, że w sytuacjach wyjątkowych, znanych obecnym na
posiedzeniu Rady studentom, wnioski były przyjmowane nawet po 20 września. Przypomniał, że na
Uniwersytecie Warszawskim istnieje pewien podział zadań i obowiązków między jednostkami i
wszystkie jednostki mają takie same prawa i terminy, których powinny przestrzegać. Prof. Marek
Wąsowicz, podobnie jak dr Marta Wojtkowska-Maksymik, potwierdził kluczowe znaczenie formalnej
poprawności składanych wniosków. Natomiast kwestia przyznawania stypendium osobie, która
zaliczyła rok warunkowo, jest problematyczna, szczególnie w przypadku niezaliczenia przez nią
warunku.
Przewodniczący Rady zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem wniosków o stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok 2013/2014.
Wyniki głosowania: za – 24, przeciw – 0, wstrzymujące się– 0
Uchwała stanowi Załącznik nr 1.
4. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji do Kolegium MISH na rok 2013/2014
Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej Kolegium MISH,
mgr. Agnieszce Sobótce.
Mgr Agnieszka Sobótka omówiła przebieg procesu rekrutacji na studia I stopnia, jednolite
magisterskie i na studia II stopnia oraz zreferowała wyniki ankiet przeprowadzanych corocznie na
osobach podejmujących studia w Kolegium MISH.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby skomentować sprawozdanie i przekazał głos
przedstawicielowi studentów, Jarosławowi Kopciowi, który zwrócił uwagę na niski odsetek studentów
rekrutujących się na studia II stopnia w Kolegium MISH w stosunku do studentów rozpoczynających
studia w Kolegium MISH na studiach I stopnia.
Rafał Smoleń podkreślił fakt obniżenia progu przyjęć studentów i zaproponował nowe
sposoby promocji studiów w Kolegium MISH.
Monika Helak podała w wątpliwość, czy na studia w Kolegium MISH przychodzą najlepsi
maturzyści czy tylko osoby, które dowiedziały się o takich studiach, ze względu na fakt, że uczą się w
Warszawie. Zauważyła „rażącą dysproporcje” między liczbą przyjętych studentów z województwa
Mazowieckiego i spoza niego.
Prof. dr hab. Zbigniew Kloch zauważył, że obecnie kandydaci na studia międzyobszarowe
myślą w sposób schematyczny i rzadko mają autentyczne zainteresowania i pasje, które podczas
edukacji w Kolegium chcieliby rozwijać.

3

Dr hab. Artur Magnuszewski powiedział, że na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie
Warszawskim zostało wykorzystanych 83% miejsc a na studiach niestacjonarnych – 64%. W obliczu
tego faktu niemalejące zainteresowanie studiami w Kolegium MISH powinno być postrzegane jako
sukces. Podzielił się także pomysłem, jaki jest praktykowany na Wydziale Geografii, gdzie odbywają
się m. in. są specjalne wykłady dla szkół średnich.
Prof. Jerzy Axer stwierdził, że upadek szkoły średniej promującej konformistów
intelektualnych przekłada się na poziom kandydatów na studia w Kolegium MISH. Zaproponował
rozważenie większego uniezależnienia punktacji otrzymywanej przez kandydatów w procesie
rekrutacji od wyników matur.
Mgr Agnieszka Sobótka, odnosząc się do uwagi Jarosława Kopcia, wyjaśniła, że na trzecim
roku w roku akademickim 2012/2013 studiowało 88 osób, z których 33 ukończyło studia I stopnia i
podeszło do rekrutacji na studia II stopnia, natomiast kolejne 30 studiowało w trybie studiów
jednolitych. Ponadto, pamiętać należy o osobach przebywających na urlopie dziekańskim (ok. 5). Ok.
12 studentów trzeciego roku nie podeszło do egzaminu licencjackiego w terminie regulaminowym, a 8
– uzyskało tytuł licencjata, ale nie przystąpiło do rekrutacji.
Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji do Kolegium MISH na rok 2013/2014 stanowi załącznik
nr 2.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH z dnia 25.06.2013 r.
Przewodniczący Rady zapytał zebranych, kto jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady
Kolegium MISH z dnia 25 czerwca 2013 r.
Rafał Smoleń poprosił o głos i zaapelował o przesyłanie protokołów z kilkudniowym
wyprzedzeniem. Następnie zgłosił poprawki (językowe i merytoryczne) do protokołu, które zostały
przyjęte. Zakwestionował też jakość protokołów i sugerował, iż dokonywane są w nich „przeinaczenia
i manipulacje merytoryczne”. Głos ten wywołał dyskusję, w czasie której m.in. prof. Marek Wąsowicz
wyjaśnił, że to co zostało zapisane, nawet jeśli nie jest dosłownym zapisem, odpowiadało jego
intencji.
Przewodniczący Rady zaproponował, żeby 10 dni przed posiedzeniem Rady protokół z
poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH otrzymywali Przewodniczący Rady i Dyrektor
Kolegium MISH, a 7 dni przed Radą – wszyscy członkowie Rady.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu (z wprowadzonymi
poprawkami) z posiedzenia Rady Kolegium MISH w dniu 25 czerwca 2013 r.
Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 4
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6. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Dziekanowi Wydziału Neofilologii, prof. dr. hab.
Remigiuszowi Foryckiemu, który poinformował o możliwości nieodpłatnego wykorzystania sal w
nowym budynku Wydziału Neofilologii przy ulicy Dobrej.
Przewodniczący Rady podziękował za propozycję i 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
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