M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 316
ZARZĄDZENIE NR 53
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 lipca 2016 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 2015 r. poz. 150 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Kolegium
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych z dnia
20 stycznia 2016 r. zarządza się, co następuje:
§1
Zatwierdza się Regulamin Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2
Traci moc Regulamin Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych (Monitor UW z 2013 r. Nr 3, poz. 51).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

Załącznik
do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych

REGULAMIN
KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) 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) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego (tekst
jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.);
3) Regulaminie Studiów – należy przez to rozumieć Regulamin Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2015 r. poz. 71)
§2
1. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Społecznych (Kolegium MISH), zwane dalej „Kolegium”, jest międzywydziałową
jednostką organizacyjną w rozumieniu § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu i art. 84 ust. 3a i 3b
Ustawy, realizującą swoje zadania z udziałem:
1) Wydziału „Artes Liberales”;
2) Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
3) Wydziału Filozofii i Socjologii;
4) Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
5) Wydziału Historycznego;
6) Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
7) Wydziału Nauk Ekonomicznych;
8) Wydziału Neofilologii;
9) Wydziału Orientalistycznego;
10) Wydziału Pedagogicznego;
11) Wydziału Polonistyki;
12) Wydziału Prawa i Administracji;
13) Wydziału Psychologii;
14) Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych;
15) Instytutu Ameryk i Europy.
2. Uczestnictwo jednostki organizacyjnej wymienionej w ust. 1 pkt 1-15,
zwanej dalej „jednostką”, w realizacji zadań Kolegium polega na:
1) umożliwieniu
studentom
Kolegium,
na
zasadach
określonych
w § 19 ust. 9 Regulaminu Studiów, realizacji programu studiów, w tym planu
studiów, określonych zgodnie z § 22 ust. 3 Regulaminu Studiów i prowadzących
do uzyskania dyplomu w danej jednostce;
2) umożliwieniu studentom Kolegium odbywania w danej jednostce zajęć
dydaktycznych zgodnie z § 19 ust. 9 Regulaminu Studiów.
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3) wykonywaniu przez pracowników danej jednostki, na zasadach określonych
w uchwale nr 249 Senatu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania,
ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum)
nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 r.
poz. 132), funkcji opiekunów, o których mowa w § 2 pkt 25 i § 22 ust. 2
Regulaminu Studiów.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, gdy dana jednostka
dysponuje ograniczonymi możliwościami przyjmowania studentów Kolegium, z co
najmniej rocznym wyprzedzeniem ustala się limit miejsc w drodze porozumienia
między Kolegium i tą jednostką. W takim przypadku zasady kwalifikacji studentów na
te miejsca określa Kolegium w porozumieniu z właściwym organem samorządu
studentów Kolegium. Kwalifikację przeprowadza Kolegium z udziałem przedstawicieli
studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu studentów Kolegium.
4. Jednostka organizacyjna uczestnicząca w realizacji zadań Kolegium może
podpisać z Kolegium porozumienie ustalające szczegółowe zasady tej współpracy.
§3
Kolegium organizuje indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu
art. 8 ust. 2 Ustawy w obszarach nauk humanistycznych i społecznych.
§4
W realizacji swoich zadań w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych
i lokalowych Kolegium współpracuje z Wydziałem „Artes Liberales”. Warunki tej
współpracy określa porozumienie między Kolegium i Wydziałem „Artes Liberales”,
zatwierdzone przez Rektora.
Organizacja Kolegium
§5
Organami Kolegium są:
1. Dyrektor Kolegium, zwany dalej „Dyrektorem” oraz
2. Rada Kolegium, zwana dalej „Radą”.
§6
1. Dyrektora powołuje Rektor w trybie określonym w § 22 ust. 3 Statutu,
z tym że przed powołaniem Dyrektora Rektor, niezależnie od zasięgnięcia opinii
podmiotów wskazanych w § 22 ust. 3 Statutu, zasięga także opinii przedstawicieli
tutorów, o których mowa w § 7 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
2. Zastępców Dyrektora, w liczbie nie większej niż trzech, w tym zastępcę
ds. studenckich powołuje Rektor w trybie określonym w § 22 ust. 4 Statutu. Zastępca
Dyrektora może być, na wniosek Dyrektora, odwołany przez Rektora przed upływem
kadencji, o której mowa w ust. 4.
3. Powołanie zastępcy Dyrektora ds. studenckich odbywa się w trybie
przewidzianym w art. 76 ust. 6 Ustawy.
4. Kadencja Dyrektora i jego zastępców trwa cztery lata i rozpoczyna się
dnia 1 października roku wyborów władz Uniwersytetu.
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5. Rektor może, na wniosek Rady przyjęty większością 2/3 regulaminowego
składu, odwołać Dyrektora przed upływem kadencji, o której mowa w ust. 4. W takim
przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia § 60 ust. 3 Statutu.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 zdanie drugie oraz w ust. 5, do
kadencji nowo powołanego Dyrektora lub zastępcy Dyrektora stosuje się
odpowiednio postanowienia § 62 ust. 3 zdanie drugie Statutu.
§7
1)
2)
3)
4)
5)

W skład Rady, powoływanej przez Rektora, wchodzą:
dziekani wydziałów lub kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych
niebędących wydziałami, wymienionych w § 2 ust. 1;
Dyrektor i zastępcy Dyrektora;
przedstawiciele studentów Kolegium w liczbie określonej przez Rektora, nie
mniejszej niż 20 % składu Rady;
przedstawiciele tutorów w liczbie sześciu;
nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim, stale
współpracujący z Kolegium, w liczbie trzech.
§8

1. Kandydatów na przedstawicieli studentów w Radzie wskazuje właściwy
organ samorządu studentów Kolegium.
2. Kandydatów na przedstawicieli tutorów w Radzie wyłania się w trybie
głosowania elektronicznego z zachowaniem następujących zasad:
1) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim tutorom, którzy wykonują
swe funkcje w chwili oddawania głosu;
2) kandydatami na przedstawicieli tutorów w Radzie zostają osoby, które otrzymały
kolejno największą liczbę głosów, i które wyrażą na piśmie lub w formie
elektronicznej zgodę na wykonywania funkcji przedstawiciela;
3) w przypadku rezygnacji z wykonywania funkcji przedstawiciela tutorów w Radzie
lub zaprzestania wykonywania funkcji tutora przeprowadza się kolejne wybory.
3. Tryb przeprowadzania głosowania, o którym mowa w ust. 2, określa
Dyrektor.
4. Rektor powołuje w skład Rady osoby, o których mowa w § 7 pkt 5, na
wniosek Dyrektora.
§9
1. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku
wyborów władz Uniwersytetu.
2. Czas trwania kadencji osób, o których mowa w § 7 pkt 3 niniejszego
Regulaminu, określają właściwe postanowienia Regulaminu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego.
§ 10
1. Radzie przewodniczy Dyrektor, który zwołuje posiedzenia Rady;
w przypadku nieobecności Dyrektora Radzie przewodniczy zastępca dyrektora
wskazany przez Dyrektora.
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2. Przepis § 5 ust. 2 Regulaminu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego,
stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu, stosuje się odpowiednio.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez
w głosowaniach, osoby zaproszone przez Dyrektora lub Radę.

prawa

udziału

§ 11
1)
2)
3)
4)
5)

6)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Dyrektor:
kieruje działalnością Kolegium i opracowuje strategię rozwoju Kolegium, którą
zatwierdza Rektor;
organizuje pracę Kolegium i wydaje w tym celu zarządzenia;
kieruje gospodarką Kolegium w ramach zasobów i środków finansowych
znajdujących się w dyspozycji Kolegium;
jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Kolegium;
określa zakres obowiązków zastępców Dyrektora, z tym że do wykonywania
czynności z zakresu spraw studenckich właściwy jest zastępca Dyrektora
ds. studenckich;
w stosunku do studentów przyjętych na studia odbywane w systemie
indywidualnych studiów międzyobszarowych, organizowanych przez Kolegium,
wykonuje uprawnienia dziekana, o których mowa w Ustawie, Statucie
i Regulaminie Studiów.
§ 12
Rada:
opiniuje strategię przygotowaną przez Dyrektora;
ustala ogólne kierunki działania Kolegium w oparciu o strategię Kolegium
zatwierdzoną przez Rektora;
na podstawie corocznego sprawozdania Dyrektora ocenia działalność Kolegium;
opiniuje roczny plan rzeczowo-finansowy Kolegium;
uchwala projekt zasad i tryb przyjmowania na indywidualne studia
międzyobszarowe organizowane przez Kolegium oraz propozycje co do zakresu
i charakteru egzaminu wstępnego na studia odbywane w tym systemie;
określa zasady, o których mowa w § 121 Statutu;
dokonuje zmian w Regulaminie Kolegium;
wykonuje inne czynności przewidziane dla rady wydziału w Statucie,
Regulaminie Studiów lub w innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu;
wykonuje inne czynności przewidziane w niniejszym Regulaminie.
§ 13

1. Rada, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5, podejmuje uchwały większością głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Zmiany Regulaminu Kolegium wymagają większości 2/3 regulaminowego
składu i zatwierdzenia przez Rektora.
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Czynności administracyjne związane z działalnością Kolegium wykonuje
sekretariat Kolegium, który zapewnia również obsługę spraw studenckich.
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2. Sekretariat Kolegium jest jednostką administracyjną w rozumieniu
postanowienia § 13 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Studiów. Oceny pracy sekretariatu
Kolegium dokonuje się raz w roku na zasadach określonych przez Dyrektora
Kolegium w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów Kolegium.
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