
ZARZĄDZENIE  Nr 56/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  19 maja 2009 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Z dniem 1 października 2009 r. w zarządzeniu Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (z późniejszymi 
zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

      1/ w Załączniku Nr 1 § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu 

mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
pod warunkiem ich zgodności z uchwałą Senatu o powołaniu Kolegium.”, 

 
      2/ w Załączniku Nr 2: 
 a/ w § 5 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4. Plan studiów (roczny lub semestralny) opiekun naukowy akceptuje składając pod 

nim swój podpis. Zaakceptowany plan student składa w sekretariacie Kolegium MISH: do 
dnia 31 października danego roku akademickiego – plan na rok akademicki lub tylko na 
semestr zimowy, do dnia 31 marca roku akademickiego - plan na semestr letni.  

      5. Student ma prawo do zmiany rocznego planu studiów, w zakresie dotyczącym 
semestru zimowego do dnia 15 listopada, a w zakresie dotyczącym semestru letniego, do dnia 
31 marca. Zmiana planu wymaga akceptacji opiekuna naukowego oraz Pełnomocnika.”, 

 
  b/ do § 17 ust. 2 dopisuje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„Metodologie I-III nie mogą być realizowane w ramach jednego wydziału.”, 
 
  c/ w § 17 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Jako metodologia (dyscyplina badawcza) nie są traktowane: 

- lektoraty, 
- zajęcia z praktycznej nauki języka obcego nowoŜytnego, 
- zajęcia modułowe (obligatoryjne), 
- wychowanie fizyczne. 

     Za metodologie (dyscypliny badawcze) przyjmuje się zajęcia realizowane w ramach 
poszczególnych instytutów lub katedr współtworzących Kolegium MISH, za wyjątkiem 
Wydziału Filologicznego, gdzie wszystkie neofilologie traktowane są jako jedna metodologia 
(dyscyplina badawcza). 
 4. Od III roku plan studiów moŜe zostać ograniczony do zajęć obejmujących dwie 
róŜne dyscypliny badawcze, które mogą być realizowane w ramach jednego wydziału, w tym 
2 godziny tygodniowo proseminarium lub seminarium licencjackiego.”, 
 
  d/ w § 20 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
  „4/ zaliczy 6 semestrów zajęć seminaryjnych, w tym główne seminarium 

      magisterskie,”, 



 
e/ w § 21 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5/ zaliczyć wszystkie wymagane godziny zajęć seminarium dyplomowego,”. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1/ w Załączniku Nr 1 do zarządzeniu Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (z późniejszymi 
zmianami)  -  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 1. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

jest międzywydziałową jednostką dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego podległą 
bezpośrednio Prorektorowi do spraw Nauczania.”, 

 
  2/  w zarządzenia Nr 59/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 

2008 r. w sprawie zmiany siedziby Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych skreśla się pkt 2 w § 1. 

 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Nauczania. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 

       
 
 

         


