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ZARZĄDZENIE NR 16 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 19 marca 2013 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych 

 
Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW  

z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych z dnia 19 grudnia 2012 r., postanawia, się co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się Regulamin Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Regulamin Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych z dnia 11 marca 1998 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2007 r. Nr 6, poz. 306).  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że: 
1) dostosowanie wewnętrznych dokumentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych nastąpi do dnia 1 czerwca 2013 r.; 
2) dostosowanie suplementów do dyplomów wydawanych studentom Kolegium Międzyobszarowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych nastąpi od dnia 1 października 2013 r.  
 
 

Rektor UW: M. Pałys 
 



Załącznik  
do zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 19 marca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu  
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

 
 
 
 

REGULAMIN 
KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH  

INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  
i Społecznych, zwane dalej „Kolegium MISH” jest międzywydziałową jednostką organizacyjną  
w rozumieniu § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego i art. 84 ust. 3a ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego; 
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). 

§ 2 

Kolegium MISH organizuje: 
1) indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy, w obszarach nauk 

humanistycznych i nauk społecznych, zgodnie z porozumieniami zawartymi z wydziałami 
uczestniczącymi w realizowaniu tej formy studiów; 

2) międzyobszarowe studia w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych na kierunku 
studiów „artes liberales”. 

§ 3 

W realizacji swoich zadań Kolegium MISH współpracuje z Wydziałem „Artes Liberales”. 
Warunki tej współpracy określa porozumienie zatwierdzone przez Rektora. 

Organizacja Kolegium MISH 

§ 4  

Organami Kolegium MISH są: Dyrektor Kolegium MISH, zwany dalej „Dyrektorem”, oraz 
Rada Kolegium MISH, zwana dalej „Radą”. 

§ 5  

1. Dyrektora i jego zastępców w liczbie nie większej niż trzech, w tym zastępcę ds. 
studenckich, powołuje Rektor na wspólny wniosek dziekanów wydziałów, które uczestniczą  
w realizacji zadań Kolegium MISH. 

2. Powołanie zastępcy dyrektora ds. studenckich odbywa się w trybie przewidzianym  
w art. 76 ust. 6 Ustawy. 

3. Kadencja Dyrektora i jego zastępców trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia  
1 października roku wyborów władz Uniwersytetu. 

§ 6  

1. W skład Rady, powoływanej przez Rektora, wchodzą: 
1) dziekani wydziałów uczestniczących w realizacji zadań Kolegium MISH; 
2) Dyrektor i jego zastępcy; 
3) przedstawiciele samorządu studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Rady. 
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2. Kandydatów samorządu studentów wskazuje właściwy organ samorządu studentów 
Kolegium MISH. 

3. Rektor powołuje Radę na okres czterech lat. Kadencja Rady rozpoczyna się dnia  
1 października roku wyborów władz Uniwersytetu. 

4. Rektor może powołać w skład Rady, na wniosek rad wydziałów uczestniczących  
w realizacji zadań Kolegium MISH lub Dyrektora, innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1 nauczycieli 
akademickich stale współpracujących z Kolegium MISH. 

5. Liczba członków Rady, których mowa w ust. 4, nie może przekraczać 1/4 składu Rady. 

6. Rada wybiera ze swego grona  przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Rady  
i im przewodniczy. 

7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zapraszane przez 
przewodniczącego albo Dyrektora. 

§ 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 i programów kształcenia studentów odbywających studia w systemie 
indywidualnych studiów miedzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH; 

4) zatwierdza indywidualne plany i programy kształcenia studiów studentów. 

§ 8 
Rada: 

1) ustala ogólne kierunki działania Kolegium MISH; 
2) na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora ocenia działalność Kolegium MISH; 
3) opiniuje roczny plan rzeczowo-finansowy Kolegium MISH; 
4) 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; 

5) ustala zasady tworzenia i realizacji indywidualnych planów i programów nauczania 
(kształcenia), zgodnie z którymi student odbywa studia w systemie indywidualnych studiów 
międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium MISH; 

6) 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 licencjata albo magistra danego 
kierunku studiów; 

7) opiniuje projekt porozumienia o współpracy Kolegium MISH z Wydziałem „Artes Liberales”; 
8) dokonuje zmian w Regulaminie Kolegium MISH. 

§ 9 

1. Rada podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy 
regulaminowego składu. 

2. Zmiany Regulaminu Kolegium MISH wymagają większości 2/3 regulaminowego składu. 

§ 10 

Czynności administracyjne związane z działalnością Kolegium MISH wykonuje 
sekretariat Kolegium MISH, który zapewnia również obsługę spraw studenckich. 
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Organizacja 
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

§ 11 

Studenci odbywający studia w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych 
organizowanych przez Kolegium MISH mają – w zakresie określonym porozumieniami, o których 
mowa w § 2 pkt 1 – prawa i obowiązki studentów, odbywających studia na wydziałach 
uczestniczących w realizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez 
Kolegium MISH. 

§ 12 

1. Każdemu studentowi od początku podjęcia studiów w systemie indywidualnych 
studiów międzyobszarowych organizowanych, przez Kolegium MISH, przydzielony zostaje opiekun 
naukowy, z grona nauczycieli akademickich, reprezentujący kierunek najbliższy 
zainteresowaniom studenta. 

2. Na wniosek studenta lub jego dotychczasowego opiekuna naukowego Dyrektor może 
wyrazić zgodę na zmianę opiekuna. 

§ 13 

1. Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny plan 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. 

 

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. 

3. W uzasadnionych przypadkach można na wniosek studenta, za zgodą Dyrektora 
Kolegium MISH, dokonać zmian w planie i programie, o których mowa w ust. 1, w czasie danego 
roku akademickiego. 

§ 14 

1. Student, odbywający studia w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych 
organizowanych poprzez Kolegium MISH, po uzyskaniu absolutorium i spełnieniu warunków 
(minimum programowego) niezbędnych do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, albo 
magistra w zakresie danego kierunku studiów składa egzamin, odpowiednio albo licencjacki, 
albo magisterski, na właściwym wydziale. 

2. Warunki (minimum programowe), o których mowa w ust. 1, mogą ulegać zmianie nie 
częściej niż co trzy lata. 

§ 15 

Student, który odbył studia w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych 
organizowanych przez Kolegium MISH, po uzyskaniu absolutorium oraz po złożeniu pracy, 
odpowiednio albo licencjackiej, albo magisterskiej, i złożeniu egzaminu, odpowiednio albo 
licencjackiego, albo magisterskiego, otrzymuje na właściwym wydziale dyplom ukończenia 
studiów z tytułem zawodowym, odpowiednio albo licencjata, albo magistra, z informacją  
o odbyciu międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych. 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

Dokumenty Kolegium MISH są sygnowane nadrukiem: „Uniwersytet Warszawski – 
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych”. 

§ 17 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora. 
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