
( Dział Organizacyjny – 2005 ) 

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  18 lipca 2005 r. 

 

 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim  

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych  

Studiów Humanistycznych  

 

  
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami ), zarządzenia Nr 64/2004 Rektora Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowych 
Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz uchwał Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego Nr 37/2005 z dnia 23 marca 2005 r. i Nr 98/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. 
zarządza się, co następuje: 
 
       § 1.1. Z dniem 1 października 2004 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Ko-

legium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, zwane dalej 

Kolegium, jako międzywydziałową jednostkę dydaktyczną podległą Rektorowi.  

   2. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego  

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych otrzymuje 

symbol organizacyjny „KMISH”. 

  3. Kolegium działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2.1. Do zadań Kolegium należy prowadzenie Międzywydziałowych Studiów Indy-

widualnych o profilu humanistycznym, zwanych dalej „Międzywydziałowymi Indywidual-

nymi Studiami Humanistycznymi” ( MISH). 

  2. Zasady rekrutacji, program oraz organizację nauczania na Międzywydziałowych 

Indywidualnych Studiach Humanistycznych określa Regulamin MISH, stanowiący Załącznik 

Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 3. Kolegium współtworzą Wydziały, Instytuty, Zakłady i Katedry Uniwersytetu 

Wrocławskiego uczestniczące w kształceniu studentów MISH. 

Wykaz jednostek organizacyjnych współpracujących z Kolegium ustalany jest na dany rok 

akademicki i stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

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

spraw Nauczania. 

 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 

2004 r. 
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            Załącznik Nr 1 

           do zarządzenia Nr 68/2005 

           z dnia 18 lipca 2005 r. 

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

 

 

 § 1. Kolegium  Międzywydziałowych  Indywidualnych  Studiów Humanistycznych, 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 49, jest międzywydziałową jednostką dydak-

tyczną Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio Rektorowi. 

 

 § 2. Struktura organizacyjna Kolegium przedstawia się następująco: 

    - Pełnomocnik Rektora do spraw Międzywydziałowych Studiów Indywidual- 

      nych o profilu humanistycznym, 

- Rada Kolegium,  

- Sekretarz.  

 

 § 3.1. Kolegium kieruje Pełnomocnik Rektora do spraw Międzywydziałowych Stu-

diów Indywidualnych o profilu humanistycznym, zwany dalej Pełnomocnikiem. 

    2. Pełnomocnika powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Kolegium, spo-

śród profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych w Uniwersytecie Wrocław-

skim. 

    3. Do zadań Pełnomocnika należy: 

    1/ organizowanie studiów w ramach MISH: 

     a/ powoływanie opiekunów naukowych, 

     b/ nadzorowanie przebiegu studiów, 

     c/ zatwierdzanie indywidualnych planów  i  programów  ustalonych   

         przez  opiekunów naukowych i studentów, 

    2/ sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Kolegium, 

    3/ sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo- 

        finansowego zadań dydaktycznych Kolegium, 

    4/ zwoływanie posiedzeń Rady Kolegium, 

    5/ podejmowanie innych działań leżących w zakresie uprawnień dziekana,  

        z wyjątkiem prawa do przeprowadzania egzaminów magisterskich 

        i nadawania absolwentom MISH tytułu magistra. 

 

 § 4.1. W skład Rady Kolegium wchodzą Dziekani Wydziałów oraz przedstawiciele 

jednostek dydaktycznych uczestniczących w kształceniu studentów MISH, wskazani przez 

władze instytutów, katedr i zakładów. 

   2. Rada Kolegium posiada uprawnienia takie jak Rada Wydziału, z wyjątkiem 

prawa nadawania tytułu magistra i stopni naukowych. 

   3. Do zadań Rady Kolegium należy: 

1/ opiniowanie indywidualnych planów i programów studiów  przedstawia- 

     nych przez opiekunów naukowych, 
2/ opracowanie zasad rekrutacji, 
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3/ powoływanie członków Komisji Rekrutacyjnej spośród pracowników 

    naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
4/ zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Kolegium, 

5/ przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo- finansowe- 

    go zadań dydaktycznych Kolegium. 

 

 § 5.1. Sekretarz Kolegium podlega Pełnomocnikowi. 

      2. Do zadań Sekretarza należy: 

1/ obsługa  kancelaryjna  i  administracyjna Pełnomocnika, Rady  Kolegium 

    oraz Komisji Rekrutacyjnej, 

  2/ przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekrutacji na 

    studia, 

  3/ prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów, 

4/ sporządzanie sprawozdań finansowych i zestawień statystycznych, 

5/ przygotowanie konferencji naukowych i seminariów organizowanych   

    przez Kolegium, 

6/ inne prace zlecone przez Pełnomocnika. 

 

 § 6. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą 

być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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         Załącznik Nr 2 

         do zarządzenia Nr 68/2005 

         z dnia 18 lipca 2005 r. 

 

 

REGULAMIN   

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

 

 

  

§ 1.1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne są jednolitymi magister-

skimi studiami interdyscyplinarnymi. 

 2. Studia trwają 5 lat i prowadzone są systemem dziennym. 

 

§ 2.1. Rekrutacja na MISH odbywa się wyłącznie poprzez postępowanie kwalifikacyjne,  

według zasad określanych corocznie przez Radę Kolegium.  

           2. Nabór do Kolegium MISH przeprowadza się w drodze konkursu wśród kandyda-

tów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki. 

 

§ 3.1. Studia w Kolegium MISH odbywają się pod kierunkiem opiekuna naukowego. 

      2. Student wybiera  opiekuna naukowego  spośród profesorów Uniwersytetu Wro-

cławskiego lub adiunktów ze stopniem naukowym doktora  habilitowanego lub doktora w 

terminie do dnia: 

  1/ 15 listopada danego roku akademickiego na pierwszym roku studiów, 

       2/ 15 października danego roku akademickiego na pozostałych latach studiów. 

  3. Na pierwszym roku studiów MISH student może pozostać pod opieką opiekuna 

naukowego wyznaczonego przez Pełnomocnika. 

  4. Zmiana opiekuna naukowego może nastąpić na wniosek studenta lub opiekuna 

naukowego, w terminie do dnia 15 października danego roku akademickiego i powinna być 

zgłoszona Pełnomocnikowi. 

 

§ 4. Do zadań opiekuna naukowego należy: 

 1/ współpraca  ze  studentem przy układaniu indywidualnego programu  studiów  

     i pomoc w jego realizacji, 

 2/ sprawdzanie zgodności planu zajęć studenta z wymogami minimum programo- 

     wego, 

 3/ sprawdzanie i  ocenianie  pisemnej  pracy  rocznej ( ocena  wpisywana jest do  

     indeksu przez opiekuna naukowego), 

 4/ składanie  Pełnomocnikowi  sprawozdań z realizacji indywidualnego programu  

     studiów przez  studenta, przed  rozpoczęciem kolejnego semestru. 

 

§ 5.1. Na MISH realizowany jest indywidualny program nauczania opracowany przez 

studenta i jego opiekuna naukowego z zastrzeżeniem § 6 niniejszego Regulaminu. 

      2. Plan i program indywidualnych studiów opiniuje Rada Kolegium MISH, a za-

twierdza Pełnomocnik. 

      3. Zmiany i poprawki w indywidualnym programie studiów akceptuje opiekun na-

ukowy i Pełnomocnik. 
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§ 6. Indywidualny program studiów powinien zawierać odpowiednią ilość godzin odby-

tych zajęć, uzyskanych zaliczeń, zdanych egzaminów i złożonych prac pisemnych, aby re-

alizować jedno lub dwa minima programowe, opracowane przez jednostki organizacyjne 

współtworzące  Kolegium MISH i pozwalające uzyskać tytuł magistra na jednym lub dwóch 

kierunkach studiów Wydziałów kształcących studentów MISH. 

 

§ 7.1.Indywidualny program studiów, zaakceptowany przez opiekuna naukowego, stu-

dent składa Sekretarzowi w siedzibie Kolegium MISH w terminie do dnia: 

        1/ 1 grudnia roku akademickiego dla studentów pierwszego roku studiów, 

        2/ 31 października roku akademickiego dla studentów pozostałych lat studiów. 

  2. Jeśli zaplanowany został jedynie semestr zimowy, uzupełnienie programu na se-

mestr letni należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH do dnia 15 marca roku akademic-

kiego.  

      3. Za zgodą opiekuna naukowego poprawki, zmiany lub uzupełnienia do indywidu-

alnego programu studiów należy składać w sekretariacie Kolegium MISH do dnia: 

        1/ 30 listopada roku akademickiego, w przypadku semestru zimowego, 

        2/ 15 marca roku akademickiego, w przypadku semestru letniego. 

 

§ 8. Student Kolegium MISH jest zobowiązany do zrealizowania następujących mini-

malnych obciążeń: 

        1/  I, II, III rok studiów: 

  a/ 18  godzin  zajęć tygodniowo na trzech kierunkach studiów w zróżnicowa- 

      nym wymiarze godzin ( od III roku  studiów  program  może  zostać ogra- 

      niczony do dwóch kierunków studiów ), w tym lektorat języka obcego, 

  b/ zdania czterech egzaminów rocznie, 

  c/ wykonania jednej  na rok pisemnej pracy, ocenianej na stopień ( może być  

    związana  z jednym z  przedmiotów, które wchodzą w skład programu in- 

    dywidualnego), 

        2/ IV rok studiów: 

  a/ 4  godzin zajęć  tygodniowo  z  dwóch seminariów specjalizacyjnych 

    ( w tym 2 godzin głównego seminarium magisterskiego), 

  b/ wykonania jednej pracy pisemnej, 

        3/ V rok studiów - 2 godzin zajęć tygodniowo głównego seminarium magister- 

skiego.  

       

 § 9.1. Studenci Kolegium  MISH  mają prawo uczęszczać na zajęcia wszystkich wy- 

działów Uniwersytetu Wrocławskiego.  

        2. Student wybiera interesujące go zajęcia z ogólnej oferty skierowanej do 

wszystkich studentów danego kierunku studiów i zalicza je według zasad obowiązujących na 

danym Wydziale. 

 

§ 10.1. Okresem zaliczeniowym w Kolegium MISH jest semestr. 

        2. Dla uzyskania zaliczenia semestru należy w terminie zgodnym z Regulami-

nem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim złożyć w sekretariacie Kolegium MISH indeks 

oraz kartę egzaminacyjną, z wpisami zajęć, zaliczeń i egzaminów.  

        3.  Semestr zalicza Pełnomocnik. 

        4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia studentowi  

ubieganie się o stypendium za wyniki w nauce. 
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 § 11. Zdawanie egzaminu magisterskiego na jednym z Wydziałów współtworzących 

Kolegium MISH jest możliwe, gdy student zrealizuje: 

        1/ co najmniej 2500 godzin zajęć dydaktycznych (w tym minimum programowe 

kierunku, na którym zamierza uzyskać tytuł magistra), 

        2/ 15 egzaminów, w tym: 

   a/ 5 poza kierunkiem podstawowym, 

   b/ 1 z języka obcego nowożytnego (w  przypadku  studiów  podstawo- 

    wych  na  kierunku neofilologicznym egzamin  z  nauki praktycznej 

    tego języka równa się egzaminowi z języka obcego), 

        3/ 4  pisemne prace roczne, 

        4/ 10  semestrów  zajęć  proseminaryjnych  i seminaryjnych (w  tym 4 semestry 

   głównego seminarium magisterskiego). 

 

 § 12.1.  Po odbyciu pięcioletnich studiów w Kolegium MISH, spełnieniu wszystkich 

wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz złożeniu pracy magisterskiej (lub 

dwóch), student otrzymuje tytuł magistra na jednym lub dwóch kierunkach studiów realizo-

wanych na Wydziałach współtworzących Kolegium MISH.  

        2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich zawiera pełną informację o dys-

cyplinach naukowych objętych indywidualnym programem studiów oraz  wykaz przedmio-

tów i egzaminów spoza minimum kierunkowego ( część B dyplomu – suplement do dyplo-

mu). 

        3. Po ukończeniu studiów magisterskich student otrzymuje ponadto dyplom 

Kolegium  MISH  informujący o odbyciu  Międzywydziałowych  Studiów  Indywidualnych 

o profilu humanistycznym. 

 

 § 13. Student, który zrealizuje dwa minima programowe i na jednym z wybranych 

kierunków studiów uzyska tytuł magistra, może wystąpić do Pełnomocnika o przedłużenie 

czasu trwania studiów do sześciu lat, celem ukończenia drugiego kierunku studiów.  

 

 § 14. Studenci MISH otrzymują pomoc materialną na Wydziałach obejmujących kie-

runki, na których  realizują  minimum programowe, zgodnie z Regulaminem przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 § 15. Do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie od-

powiednie przepisy zawarte w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 § 16. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu  mo-

gą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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         Załącznik Nr 3  

         do zarządzenia Nr 68/2005 

         z dnia 18 lipca 2005 r. 

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych współtworzących 

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 

w roku akademickim 2004/2005 

 

 

 

Wydział Filologiczny: 

 

 Instytut Filologii Angielskiej 

 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej 

 Instytut Filologii Polskiej 

 Instytut Filologii Romańskiej  

 Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

  

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: 

 

 Instytut Historyczny 

 Instytut Historii Sztuki 

 Instytut Kulturoznawstwa 

 Instytut Psychologii ( bez możliwości uzyskania tytułu magistra psychologii przy 

    studiowaniu w ramach MISH ). 

 

Wydział Nauk Społecznych: 

 

 Instytut Filozofii 

 Instytut Politologii 

 Instytut Socjologii. 

 

 

 

 

 

 


