
 

UCHWAŁA Nr 109/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie Kolegium Międzyobszarowych  
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

 
 
Na podstawie § 30 ust. 2 i § 56 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku  
z art. 62 ust. 1 i art. 84 ust. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zgodę na przekształcenie z dniem  
1 października 2013 r. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  
i Społecznych. 

2. Kolegium organizuje indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu art. 8  
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i jest prowadzone na 
studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich. 

4. Jednostkami oferującymi studia w ramach indywidualnych studiów 
międzyobszarowych są Wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego: 

1) Filologiczny; 
2) Nauk Historycznych i Pedagogicznych; 
3) Nauk Społecznych; 
4) Prawa, Administracji i Ekonomii. 

 
§ 2. W związku z § 1 ust. 1 Senat zatwierdza regulamin Kolegium Międzyobszarowych 

Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3. Tracą moc uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: 
1) Nr 84/2003 podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.; 
2) Nr 37/2005 podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.; 
3) Nr 98/2005 podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 109/2013  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

 
REGULAMIN KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH  

INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 
 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1.1. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  
i Społecznych (KMISHiS), zwane dalej Kolegium, jest międzywydziałową jednostką 
dydaktyczną Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio Rektorowi.  
 2. Kolegium organizuje indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu art. 8  
ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 572, z późn. zm.) 
 

II. Organizacja Kolegium. 
 

§ 2. Struktura organizacyjna Kolegium przedstawia się następująco:  
1) Dyrektor Kolegium; 
2) Rada Kolegium; 
3) Sekretarz.  

 
§ 3.1. Kolegium kieruje Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych, zwany dalej Dyrektorem.  
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Kolegium.  
3. Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie 

Wrocławskim posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego. 

4. Do zadań Dyrektora należy:  
1) powoływanie opiekunów naukowych oraz nadzorowanie przebiegu studiów; 
2) zatwierdzanie indywidualnych planów studiów i programów kształcenia 

ustalonych przez opiekunów naukowych i studentów zgodnie z zasadami 
określonymi przez Radę Kolegium; 

3) sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Kolegium; 
4) sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo- 

finansowego zadań dydaktycznych Kolegium; 
5) zwoływanie posiedzeń Rady Kolegium. 

5. Dyrektor, w stosunku do studentów przyjętych na studia odbywane w systemie 
indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium, jako przełożony 
studentów wykonuje uprawnienia dziekana, z wyjątkiem uprawnień do nadawania tytułu 
licencjata i magistra. 

 
§ 4.1. W skład Rady Kolegium wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący, Dziekani 

Wydziałów oraz przedstawiciele jednostek dydaktycznych uczestniczących w kształceniu 
studentów Kolegium, wskazani przez władze instytutów, katedr i zakładów.  

2. Do zadań Rady Kolegium należy w szczególności:  
1) zatwierdzanie planów studiów i programów kształcenia; 
2) opracowanie projektu zasad rekrutacji na studia w Kolegium; 
3) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Kolegium; 
4) przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

zadań dydaktycznych Kolegium; 
5) uchwalanie regulaminu Kolegium. 

 
§ 5.1. Sekretarz Kolegium podlega Dyrektorowi.  
2. Do zadań Sekretarza należy:  

1) obsługa kancelaryjna i administracyjna Dyrektora, Rady Kolegium oraz 
komisji rekrutacyjnej; 

2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekrutacji na 
studia; 

3) prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów; 
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4) sporządzanie sprawozdań finansowych i zestawień statystycznych; 
5) przygotowanie konferencji naukowych i seminariów organizowanych przez 

Kolegium; 
6) inne prace zlecone przez Dyrektora.  

 

III. Zasady organizacji międzyobszarowych indywidualnych  
studiów humanistycznych i społecznych. 

 
§ 6. Studenci odbywający studia w systemie indywidualnych studiów 

międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium mają prawa i obowiązki studentów 
odbywających studia na wydziałach uczestniczących w realizacji indywidualnych studiów 
międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium. 

 
§ 7.1. Każdy student na początku podjęcia studiów w systemie indywidualnych studiów 

międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium wybiera opiekuna naukowego z grona 
nauczycieli akademickich, reprezentującego kierunek najbliższy zainteresowaniom studenta. 

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

 
§ 8.1. Student wraz z opiekunem ustalają indywidualny plan studiów, który może 

obejmować również zajęcia prowadzone na wydziałach nieuczestniczących w systemie 
indywidualnych studiów międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium, a także zajęcia 
na innych uczelniach albo placówkach Polskiej Akademii Nauk. 

2. Plan, o którym 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, dokonać zmian w planie i programie, o których mowa w ust. 1, w czasie danego 
roku akademickiego. 

 
§ 9. Student, odbywający studia w systemie indywidualnych studiów 

międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium, po 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. 

 
§ 10. Student, który odbył studia w systemie indywidualnych studiów 

międzyobszarowych organizowanych przez Kolegium, 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 
międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych i społecznych. 
 

IV. Postanowienia końcowe. 
 

§ 11.1. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Senatu. 
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywanie z zachowaniem zasad określonych  

w § 56 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 
 


