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                                Załącznik nr 1                                                                                    
do Uchwały Rady Kolegium MISMaP                                           

nr 4/2017 z dnia 21 lutego 2017   
 

 
Zasady studiowania 

 
Rozdział: Zasady ogólne 

 
§ 1 

 
Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym 
dalej „Kolegium MISMaP”. 
W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy Regulaminu Studiów UW.” 
 

§ 2 
 
Od wszystkich decyzji Dyrektora Kolegium MISMaP, które dotyczą spraw studenckich i są objęte 
postanowieniami Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, studentowi przysługuje 
prawo odwołania się do Rektora UW. Odwołanie student wnosi osobiście za pośrednictwem 
Dyrektora Kolegium MISMaP w terminie nie przekraczającym 14 dni od otrzymania decyzji. 
 

§  3 
 
1.  Kolegium MISMaP prowadzi stacjonarne, międzyobszarowe studia I i II stopnia oraz jednolite 
studia magisterskie na kierunkach oferowanych studentom MISMaP przez partycypujące 
Wydziały: Biologii (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) Chemii (chemia), Fizyki (fizyka, 
astronomia), Filozofii i Socjologii (bioetyka, filozofia, philosophy , specjalność:  Warsaw 
International Studies in Philosophy, kognitywistyka,  socjologia), Geologii (geologia, geologia 
stosowana), Geografii i Studiów Regionalnych (geografia, gospodarka przestrzenna), Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki (matematyka, informatyka) oraz Psychologii (psychologia).  
2.  Student Kolegium MISMaP ma indywidualny program nauczania i kształci się według 
indywidualnych planów studiów przygotowanych w cyklu semestralnym. Plany studiów na 
poszczególne etapy studiów opracowuje student razem ze swoim opiekunem naukowym 
(tutorem), wybranym spośród pracowników naukowych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego 
partycypujących w Kolegium MISMaP ze stopniem co najmniej doktora, specjalizujących się w 
dziedzinie najbliższej zainteresowaniom studenta. 
 
3.  Opiekuna naukowego (tutora) powołuje, w porozumieniu z odpowiednim dziekanem, Dyrektor 
Kolegium MISMaP. 
 

§ 4 
 
1.  Na plan studiów studenta Kolegium MISMaP składają się przedstawiane Dyrektorowi i 
zatwierdzane przez niego indywidualne plany studiów (IPS) na każdy semestr. 
 
2.  Semestralny IPS jest dokumentem, w którym student deklaruje realizację określonych 
przedmiotów i związanych z nimi zajęć wraz z informacją o ich wymiarze godzinowym, formie ich 
zaliczenia oraz przypisanej im liczbie punktów ECTS. 
 
3.  Plany studiów na poszczególne lata muszą - w perspektywie całych studiów i uzyskania 
dyplomu - uwzględniać zajęcia z odpowiednich kierunków studiów oferowanych przez wydziały 
partycypujące w Kolegium MISMaP. Zakres zajęć i ich wymiar godzinowy precyzują porozumienia 
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między wydziałami a Kolegium MISMaP, określane jako „minima programowe dla studentów 
Kolegium MISMaP”. 
 
4.  Od I roku studiów student powinien uwzględniać w swoich planach studiów pełną realizację 
przynajmniej jednego z „minimów programowych”. Zaliczenie zajęć objętych minimum 
programowym jest konieczne do uzyskania dyplomu licencjackiego, inżynierskiego lub 
magisterskiego na wybranym kierunku studiów. 
 
5.  Studenci Kolegium MISMaP mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia oraz 
zdawać egzaminy we wszystkich jednostkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego i 
innych uczelni, jeżeli uzyskają zgodę przewidzianą w przepisach wewnętrznych obowiązujących w 
tych jednostkach. 
 
6.  Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów 
na poszczególnych kierunkach studiów określają jednostki dydaktyczne Uniwersytetu 
Warszawskiego i innych uczelni. 
 
7.  Kontrola jakości procesu dydaktycznego dla studentów Kolegium MISMaP jest prowadzona 
zgodnie z zasadami przyjętymi przez wydziały partycypujące w Kolegium i w ramach procedur 
prowadzonych przez te wydziały. 
 
 

Rozdział: Podejmowanie studiów, przeniesienia, studia równoległe 
 

§ 5 
 
1.  Studenci innych wydziałów UW lub innych uczelni starający się o przyjęcie na studia 
w Kolegium MISMaP UW na studia równoległe lub na zasadzie przeniesienia muszą mieć 
zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, w 
tym zasady podejmowania studiów równoległych oraz przeniesień z uczelni krajowych określa 
przyjęta przez Radę Kolegium MISMaP uchwała rekrutacyjna Senatu na dany rok akademicki. 
 
2.  W wypadku ubiegania się studenta o przeniesienie na studia w Kolegium MISMaP z uczelni 
zagranicznej decyzję podejmuje Dyrektor Kolegium MISMaP na podstawie dotychczasowego 
przebiegu studiów i zainteresowań studenta, przy czym podstawowym warunkiem jest zaliczenie I 
roku studiów. 
 
3.  Student przyjęty na studia w Kolegium MISMaP z uczelni zagranicznej/krajowej lub z innych 
wydziałów UW zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych, które są określane w 
trybie indywidualnym zgodnie z decyzją Dyrektora Kolegium MISMaP. 
 

§ 6 
 
1. Student Kolegium MISMaP, po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, może ubiegać się 
o podjęcie innych studiów w trybie studiów równoległych. W takim wypadku jednostką macierzystą 
pozostaje Kolegium MISMaP. 
 

Rozdział: Organizacja studiów 
 

§ 7 
 
1.  Studia w Kolegium MISMaP odbywają się w trybie jednolitych studiów magisterskich lub 
studiów I i II stopnia. Tryb studiów jest uzależniony od kierunku studiów - wybranego przez 
studenta jako jego kierunek podstawowy (dyplomowy) - i od trybu, jaki został dla tego kierunku 
wyznaczony dla wykonania minimum programowego. Kierunkiem podstawowym (dyplomowym) 



nazywa się kierunek, na który student został przyjęty i/lub planuje uzyskać dyplom (licencjacki, 
inżynierski lub magisterski). 
 
2.  Student kształci się pod opieką opiekuna naukowego, którego dane (imię, nazwisko, stopień 
naukowy, jednostkę zatrudniającą, adres e-mail, telefon kontaktowy) jest zobowiązany zgłosić 
Dyrektorowi w składanym indywidualnym planie studiów. 
 

§ 8 
 
1.  Student projektuje plan studiów na dany semestr, uwzględniając wymogi wybranego „minimum 
programowego” dla kierunku podstawowego, dodatkowe wymagania dla poszczególnych lat 
studiów oraz uwzględniając wymóg zaliczania zajęć na kierunkach pozapodstawowych (tj. 
kierunkach innych niż kierunek podstawowy, prowadzonych na Wydziałach, innych niż Wydział 
kierunku podstawowego, partycypujących w Kolegium MISMaP), a także wieloobszarowości. 
 
2.  W wypadku wybierania zajęć z oferty Uniwersytetu Warszawskiego student jest zobligowany 
do rejestracji na zajęcia w trybie przewidzianym przez daną jednostkę. 
 
3.  W wypadku wybierania zajęć spoza oferty Uniwersytetu Warszawskiego student jest 
zobligowany do jednoznacznego ustalenia z wykładowcą wymiaru zajęć, formy ich zaliczenia i 
podania tych informacji w IPS. 
 
4.  Student ma prawo do rezygnacji z zajęć, na które się zapisał na Uniwersytecie Warszawskim w 
trybie przewidzianym przez daną jednostkę oraz do rezygnacji z zajęć pozauniwersyteckich. 
Pisemną informację o tym dołącza się do dokumentów, składanych Dyrektorowi Kolegium 
MISMaP przy rozliczaniu danego semestru. 
 
5.  Przygotowanie planu studiów na dany semestr powinno się odbywać zgodnie z zasadami 

zapisów na zajęcia określonymi w Regulaminie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
6.  Plan studiów na dany semestr należy składać w sekretariacie Kolegium MISMaP na formularzu 
IPS, podpisanym przez opiekuna naukowego, najpóźniej w terminie: 
na semestr zimowy - do 15 października danego roku akademickiego 
na semestr letni - do 15 marca danego roku akademickiego. 
 

§ 9 
 
1.  W celu zaliczenia roku studiów student Kolegium MISMaP musi zgromadzić co najmniej 60 
punktów ECTS. 
 
2.  Przedmioty, które zaliczają studenci Kolegium MISMaP dzielą się na: 
1). kierunkowe - należące do programu studiów na wydziałach partycypujących w Kolegium 
MISMaP i reprezentujące dyscypliny w ramach kierunku podstawowego i kierunku 
pozapodstawowego, a także przedmioty z nimi równoważne; 
2). dodatkowe - przedmioty ogłoszone jako ogólnouniwersyteckie oraz przedmioty prowadzone na 
wydziałach, nie wchodzących w skład Kolegium MISMaP, a także na innych uczelniach; 
3). uzupełniające - języki obce i wychowanie fizyczne; 
4). modułowe - przedmioty specjalnie przygotowane dla studentów studiów międzyobszarowych w 
Uniwersytecie Warszawskim, obejmujące różne obszary nauk. 
 
Dla przedmiotów przyjmuje się punktację zgodną z punktacją tych przedmiotów na wydziałach (wg 
systemu USOS). 
 
 

§ 10 



 
1.  Z przedmiotów kierunkowych, należących do programu studiów na kierunku podstawowym 
student powinien zdobyć w roku akademickim co najmniej 30 ECTS. Wybór przedmiotów 
kierunkowych musi także uwzględniać pełną realizację minimum programowego na kierunku 
podstawowym w czasie przewidzianym na realizację studiów: 3 lata lub 3,5 na studia I stopnia i 2 
lata na studia II stopnia, oraz 5 lat na studia jednolite magisterskie. 
 
2.  Indywidualny program studiów studenta Kolegium MISMaP powinien być programem 
przynajmniej dwukierunkowym (tzn. powinien zawierać przedmioty kierunkowe na kierunku 
podstawowym oraz na przynajmniej jednym kierunku pozapodstawowym dostępnym na 
wydziałach partycypujących w Kolegium MISMaP innych niż wydział prowadzący kierunek 
podstawowy) oraz międzyobszarowym (tzn. zawierać przedmioty z różnych obszarów nauk). przy 
czym: 
1). wymiar przedmiotów kierunkowych realizowanych w roku akademickim w ramach kierunków 
pozapodstawowych powinien wynosić nie mniej niż 12 ECTS z puli przedmiotów wchodzących w 
skłaąd minimum programowego dla studentów Kolegium MISMaP; 
2). student może ograniczyć się do wyboru przedmiotów kierunkowych na jednym kierunku w 
okresie przygotowywania dyplomu tzn. w przypadku przygotowywania dyplomu licencjata - 
podczas VI semestru studiów; inżyniera – podczas VII semestru studiów; w przypadku 
przygotowywania dyplomu magisterskiego w ramach jednolitych studiów magisterskich - na V roku 
studiów, o ile wcześniej uzyskał wymaganą liczbę ECTS; 
3). do uzyskania absolutorium wymagane jest zaliczenie przedmiotów kierunkowych 
na kierunkach pozapodstawowych w ramach Kolegium MISMaP w wymiarze przynajmniej 60 
ECTS na jednolitych studiach magisterskich, 36 ECTS lub 42 na studiach I stopnia oraz 24 ECTS 
na studiach II stopnia. W ramach tych przedmiotów nie są uwzględniane przedmioty 
ogólnouniwersyteckie; 
4). wymiar zajęć modułowych (z obszaru nauk innego niż obszar naukowy kierunku 
podstawowego) powinien wynosić nie mniej niż 4 ECTS w roku akademickim. Dla studentów, 
którzy rozpoczęli studia po 1.10.2015 zajęcia modułowe muszą zawierać zajęcia z obszarów 
społecznego i humanistycznego w wymiarze minimum 5 ECTS w trakcie programu studiów (nie 
dotyczy studentów, których kierunek podstawowy prowadzony jest przez Wydział Psychologii lub 
Wydział Filozofii i Socjologii oraz kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzonego przez 
Wydział Geografii i Gospodarki Przestrzennej; 
5). zajęcia modułowe są obowiązkowe dla studentów przyjętych do Kolegium MISMaP od 
1.10.2012. Studenci przyjęci przed tą datą (na dowolny cykl studiów) nie są obowiązani do 
realizacji zajęć modułowych. Studenci przyjęci przed 1.10.2012 nie realizujący zajęć modułowych 
obowiązani są do realizacji zajęć, które spełnią warunek międzyobszarowości (czyli zajęć z co 
najmniej 2 obszarów prowadzonych w ramach MISMaP). Oznacza to, że część zajęć 
pozapodstawowych (min. 4 ECTS/rok) musi być zrealizowana z obszaru innego niż obszar 
kierunku podstawowego; 
6). studenci realizujący drugi dyplom magisterski lub licencjacki, w okresie przedłużonych z tego 
powodu studiów, zwolnieni są z obowiązku realizacji zajęć modułowych (po zrealizowaniu średnio 
4 ECTS/rok w czasie realizacji pierwszego dyplomu); 
7). w szczególnych przypadkach student może zwrócić się do dyrektora Kolegium MISMaP o 
zwolnienie z obowiązku odbywania zajęć modułowych. 
8). W przypadku wyboru jako kierunku podstawowego z kierunków prowadzonych przez Wydział 
Filozofii i Socjologii, zajęcia pozapodstawowe nie mogą być wybierane z zajęć prowadzonych 
przez Wydział Psychologii i odwrotnie (opcja filozofia z psychologią dostępna jest w Kolegium 
MISH UW). Dla kierunku podstawowego prowadzonego przez Wydział Filozofii i Socjologii 
(Psychologii) zajęcia prowadzone przez Wydział Psychologii (Filozofii i Socjologii) mogą być 
wybierane jako zajęcia dodatkowe. 
 

§ 11 
 



1.  Wymiar przedmiotów dodatkowych uwzględnionych w indywidualnym planie studiów studenta 
nie może przekraczać 12 ECTS w roku akademickim. 
 
2.  Zaliczanie przedmiotów nie należących do przedmiotów ogólnouniwersyteckich, prowadzonych 
na UW poza wydziałami partycypującymi w Kolegium MISMaP oraz przedmiotów prowadzonych 
poza UW wymaga uprzedniej zgody dyrektora Kolegium MISMaP na etapie zatwierdzania IPS. 
 
3.  Projekty naukowe realizowane w ramach praktyk wakacyjnych nie wchodzących do minimum 
programowego, podsumowane pracą pisemną (zaopiniowaną przez opiekuna naukowego) lub 
publikacją, trwające co najmniej 2 tygodnie mogą być zaliczone studentowi jako projekt 
indywidualny i ocenione na 2-10 ECTS. Decyzję podejmuje Dyrektor Kolegium MISMaP. 
 
 

§ 12 
 
1.  Studentów Kolegium MISMaP obowiązuje zdanie najpóźniej do końca semestru zimowego III 
roku studiów egzaminu z języka obcego na poziomie B2 przeprowadzonego przez szkołę Języków 
Obcych UW. Jeżeli nie jest to język angielski, to studenta obowiązuje zaliczenie lektoratu z języka 
angielskiego na poziomie B1 w wymiarze 120 godzin zgodnie z zarządzeniem nr 59 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie certyfikacji biegłości 
językowej z późniejszymi zmianami. Minimalna liczba punktów ECTS w ramach zajęć z języka 
obcego wynosi 2. 
 
2.  Lektoraty z innego języka obcego niż angielski mogą być uwzględnione w planie studiów na I, 
II i III roku w wymiarze łącznie z językiem angielskim nie większym niż 240 godzin w ciągu całego 
toku studiów. 
 
3.  W trakcie studiów student K MISMaP musi zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego w 
wymiarze zgodnym z Zarządzeniem nr 44 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 
października 2011 roku w sprawie zajęć z wychowania fizycznego. Zajęcia te powinny być 
zrealizowane w ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów. W przypadku, gdy zajęciom z 
wychowania fizycznego przypisane są punkty ECTS, minimalna liczba punktów ECTS w ramach 
zajęć z wychowania fizycznego wynosi 2. 
 

§ 13 
 
1. Do uzyskania absolutorium w Kolegium MISMaP konieczne jest: 
1). spełnienie wymagań programowych dla studentów Kolegium MISMaP wystarczających 
do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie kierunku 
podstawowego - potwierdzone przez prodziekana ds. studenckich odpowiedniego Wydziału; 
2). uzyskanie 36 ECTS lub 42  w przypadku studiów I stopnia, 24 ECTS w przypadku studiów II 
stopnia, a 60 ECTS w przypadku jednolitych studiów magisterskich 
z przedmiotów zaliczonych w ramach kierunku pozapodstawowego; 
3). uzyskanie 180 ECTS lub 210 w przypadku studiów I stopnia, 120 ECTS w przypadku studiów II 
stopnia, a 300 ECTS w przypadku studiów magisterskich ze wszystkich przedmiotów zaliczonych 
w ramach studiów w Kolegium MISMaP; 
4). zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2 do końca V semestru studiów. 
5). zaliczenie 120 godzin lektoratu języka angielskiego. Zdanie egzaminu z języka angielskiego na 
poziomie B2 zwalnia z obowiązku zaliczania lektoratów; 
6). zaliczenie wymaganych zajęć z wychowania fizycznego. 
 
2.  Po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub 
magisterskiej) na właściwym wydziale, student może przystąpić do egzaminu dyplomowego 
(licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego) 
 



§ 14 
 
1.  Student Kolegium MISMaP, który uzyskał dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski w 
ramach studiów na wybranym kierunku podstawowym może starać się uzyskać dyplom na drugim 
kierunku, który także studiował w ramach Kolegium MISMaP. 
 
2.  W przypadku wymienionym w ust. 1 dotychczasowy drugi kierunek staje się kierunkiem 
podstawowym studenta. Student ten nie jest zobowiązany do zaliczania przedmiotów poza 
kierunkiem podstawowym. 
 
3.  Wymagania do uzyskania dyplomu na drugim kierunku sprowadzają się do spełnienia 
wymagań programowych dla studentów K MISMaP wystarczających do uzyskania tytułu 
zawodowego licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie danego kierunku. 
 
4.  Po uzyskaniu przez studenta dyplomu na kierunku podstawowym Dyrektor Kolegium MISMaP 
może wyrazić zgodę na przedłużenie studiów w celu uzyskania dyplomu na II kierunku. 
Przedłużenie nie może być dłuższe niż jeden rok dla dyplomu licencjackiego, 1,5 roku dla dyplomu 
inżynierskiego  lub dwa lata dla dyplomu magisterskiego. 
 

§15 
 
1.  Student ma prawo do realizacji części programu studiów na innej uczelni krajowej lub 
zagranicznej i do rozliczenia z odbytych tam zajęć i uzyskanych ocen. 
 
2.  W wypadku wyjazdów stypendialnych na podstawie umów Uniwersytetu Warszawskiego 
obowiązują ogólnouniwersyteckie zasady i procedury rozliczania. 
 
3.  W wypadku wyjazdów stypendialnych innych niż uniwersyteckie warunkiem rozliczenia jest 
wcześniejsze (przed wyjazdem lub na samym początku nauki na innej uczelni) pisemne 
uzgodnienie z opiekunem naukowym zakresu rozliczanych zajęć i ocen, i na tej podstawie 
uzyskanie zgody Dyrektora Kolegium MISMaP. 
 
§ 16 
 
1. Przy układaniu IPS student i jego opiekun obowiązani są uwzględniać: 
1). zebranie wymaganej liczby punktów zaliczeniowych; 
2). wypełnianie wymagań programowych na kierunku podstawowym; 
3). włączenie do planu przedmiotów kierunkowych z kierunku pozapodstawowego w ramach 
Kolegium MISMaP; 
4). wypełnienie wymogu wieloobszarowości. 
 
2. Łączne obciążenia przewidywane w IPS powinny prowadzić do uzyskania co najmniej 30 ECTS 
na zakończenie każdego semestru.  
 
3. W odniesieniu do IPS Dyrektor Kolegium MISMaP może: 
1). zatwierdzić IPS; 
2). zatwierdzić IPS warunkowo - pod warunkiem uwzględnienia wskazań w IPS na następny 
semestr 
3) nie zatwierdzić IPS. 
 
4. Student ostatniego roku studiów składając IPS na semestr zimowy powinien złożyć także 

oświadczenie o przedmiotach brakujących do spełnienia wymagań programowych dla studentów 

Kolegium MISMaP wystarczających do uzyskania odpowiedniego tytułu w zakresie kierunku 

podstawowego potwierdzone przez prodziekana ds. studenckich odpowiedniego wydziału, na 

którym realizowany będzie dyplom studenta. 



 
5. Obowiązek złożenia IPS na dany semestr dotyczy także studentów ubiegających się o urlop 
dziekański z prawem do zaliczania zajęć. Udzielenie urlopu przesuwa termin planowanego 
ukończenia studiów  
 

§ 17 
 
1.  Student deklaruje w swoim planie wszystkie zajęcia, zaliczenia i egzaminy, które zamierza 
zrealizować w danym semestrze i dokonał zapisów na te zajęcia w sposób przewidziany przez 
wydział. 
 
2.  W planie należy podać kod przedmiotu, liczbę godzin, punktów ECTS oraz formy zaliczenia 
(egzamin, zaliczenie na ocenę). 
 
3.  Plany studiów według określonego formularza wygenerowanego z systemu USOS należy 
złożyć w formie wydruku dwustronnego, wypełnionego pismem maszynowym, z podpisem 
opiekuna naukowego. 
 
4.  Niezłożenie w terminie IPS na dany semestr studiów, zaakceptowanego przez opiekuna 
naukowego rozumiane jest jako rezygnacja ze studiów. 
 

§18 
 
1.  Studentów studiów równoległych w Kolegium MISMaP obowiązuj ą te same zasady, co 
studentów, dla których Kolegium MISMaP jest wydziałem macierzystym. 
 
2.  Student Kolegium MISMaP, który kształci się w trybie studiów równoległych może ubiegać się 
o włączenie do swojego programu MISMaP egzaminów i zaliczeń uzyskanych na innym 
wydziale/uczelni, przy czym: 
1). w przypadku włączenia przedmiotów realizowanych w ramach studiów na innym 
wydziale/ uczelni suma wszystkich punktów zaliczeniowych przyznanych za przedmioty 
zaliczone na innych wydziałach/ uczelniach nie może przekroczyć 20% punktów zrealizowanych 
podczas dotychczasowych studiów na wydziałach partycypujących w Kolegium MISMaP; 
2). w przypadku włączenia przedmiotów równoważnych wymagane jest wcześniejsze zaliczenie 
na danym kierunku w ramach Kolegium MISMaP przynajmniej 12 ECTS; 
3). suma punktów zaliczeniowych przyznanych za przedmioty z kierunków pozapodstawowych 
realizowane w ramach studiów na innym wydziale/uczelni nie może przekroczyć 10% punktów 
zrealizowanych podczas dotychczasowych studiów 
w Kolegium MISMaP, na wydziałach partycypujących. 
 
Kierunkiem podstawowym studenta studiującego równolegle w Kolegium MISMaP, nie może być 
ten sam kierunek co jego podstawowy kierunek studiów na macierzystym wydziale/uczelni. 
 

Rozdział: Zaliczanie przedmiotów 
 

§ 19 
 
1.  Student Kolegium MISMaP, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu w danym cyklu 
dydaktycznym, może go powtarzać zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale prowadzącym ten 
przedmiot. 
 
2.  Student Kolegium MISMaP ma prawo do egzaminu przed sesją egzaminacyjną na zasadach 
przyjętych na wydziale prowadzącym ten przedmiot. 
 



3.  Student K MISMaP ma prawo poprawiania oceny pozytywnej, zgodnie z zasadami przyjętymi 
na Wydziale prowadzącym ten przedmiot. 
 

Rozdział: Zaliczanie poszczególnych etapów studiów 
 

§ 20 
 
1.  Okresem zaliczeniowym etapu studiów w Kolegium MISMaP jest rok. 
2.  Aby zaliczyć etap studiów należy do ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej danego 
semestru uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów zadeklarowanych w IPS na dany 
semestr, uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS oraz spełnić inne wymagania zaliczeniowe 
(np. egzamin z języka angielskiego), określone ogólnym programem studiów w Kolegium 
MISMaP. 
 
3.  Liczba punktów zaliczeniowych konieczna do zaliczenia roku wynosi 60 ECTS. 
 
4.  Najpóźniej po upływie 3 dni roboczych od ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej 
student zobowiązany jest do podpięcia zrealizowanych przedmiotów i zgłoszenia do rozliczenia 
etapu studiów (USOS). 
 
5.  Student który nie zrealizował planu studiów zadeklarowanego w IPS zobowiązany jest 
w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej złożyć pisemne 
wyjaśnienie. 
 
6.  Średnią ocen etapu studiów ustala się zgodnie z zapisem Regulaminu Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim.  
 

§ 21 
 
1.  Student, który nie spełnił wymagań potrzebnych do zaliczenia etapu studiów, może złożyć 
wniosek o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpisania na kolejny etap studiów lub powtarzanie 
etapu studiów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od ostatniego 
dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej. 
 
2.  Prawo do ubiegania się o warunkowy wpis na kolejny etap studiów przysługuje w sytuacji, gdy 
student nie zaliczył nie więcej niż dwóch przedmiotów kierunkowych (z kierunku podstawowego 
lub kierunku pozapodstawowego) spośród zadeklarowanych w IPS na dany semestr oraz uzyskał 
co najmniej 44 ECTS w roku. 
 
3.  Prawo do ubiegania się o powtarzanie etapu studiów przysługuje w sytuacji, gdy student nie 
zaliczył więcej niż dwóch przedmiotów kierunkowych (z kierunku podstawowego lub kierunku 
pozapodstawowego) spośród zadeklarowanych w IPS oraz nie uzyskał co najmniej 44 ECTS w 
roku. 
 
4.  Decyzję o warunkowym zaliczeniu etapu studiów i powtarzaniu etapu studiów podejmuje 
Dyrektor Kolegium MISMaP. 
 
§ 22 
 
Dyrektor Kolegium MISMaP skreśla lub może skreślić studenta z listy studentów Kolegium 
MISMaP w przypadkach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 
 

Urlopy i świadczenia materialne 
 

§ 23 



 
1.  Zasady ubiegania się o urlop i jego przyznawania określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim.  
 
2.  Zasady przyznawania świadczeń materialnych określają odrębne przepisy, w tym: 
1). regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim; 
2). regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

 
 
 

Rozdział: Ukończenie studiów. Dyplomy 
 

§ 24 
 
Po zrealizowaniu wymagań określonych dla studenta Kolegium MISMaP student otrzymuje 
absolutorium. 
 
1.  Uzyskanie absolutorium oraz złożenie pracy dyplomowej na kierunku na wydziale 
partycypującym w Kolegium MISMaP i uzyskanie z pracy dyplomowej oceny nie mniejszej niż 3,0 
jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 
 
2.  Wymagania i merytoryczne kryteria dotyczące przygotowania pracy dyplomowej studenta 
Kolegium MISMaP oraz zasady jej oceny są zgodne z przyjętymi na wydziale, na którym student 
przygotowuje pracę dyplomową. 
 

§ 25 
 
1.  Po zrealizowaniu wymagań określonych dla studiów I stopnia, złożeniu pracy dyplomowej i 
egzaminu dyplomowego student Kolegium MISMaP otrzymuje tytuł zawodowy licencjata lub 
inżyniera na kierunku studiów realizowanych na wydziale partycypującym w Kolegium MISMaP. 
 
2.  Po zrealizowaniu wymagań określonych dla studiów II stopnia, złożeniu pracy dyplomowej i 
egzaminu dyplomowego student Kolegium MISMaP otrzymuje tytuł zawodowy magistra na 
kierunku studiów realizowanych na wydziale partycypującym w Kolegium MISMaP. 
 
3.  Po zrealizowaniu wymagań określonych dla jednolitych studiów magisterskich, złożeniu pracy 
dyplomowej i egzaminu dyplomowego student Kolegium MISMaP otrzymuje tytuł zawodowy 
magistra na kierunku studiów realizowanych na wydziale partycypującym w Kolegium MISMaP. 
 

§ 26 
 
1.  Egzamin dyplomowy licencjacki powinien odbyć się do końca III roku studiów I stopnia, tj. do 
daty zakończenia 6 semestru studiów. 
 
2.  Egzamin dyplomowy inżynierski powinien odbyć się do końca pierwszego semestru IV roku 
studiów I stopnia, tj. do daty zakończenia 7 semestru studiów. 
 
3.  Egzamin dyplomowy magisterski powinien odbyć się: 
1). w wypadku studiów II stopnia do końca II roku studiów, tj. do daty zakończenia 4 semestru 
studiów II stopnia; 
2). w wypadku jednolitych studiów magisterskich do końca V roku studiów, tj. do daty zakończenia 
10 semestru studiów. 
 



§ 27 
 
Szczegółowe regulacje dotyczące ukończenia studiów określa Regulamin Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim.. 
 

 
Rozdział: Wznowienie studiów 

 
§28 

 
1.  Student skreślony z listy studentów Kolegium MISMaP może ubiegać się o wznowienie 
studiów. Warunkiem ubiegania się o wznowienie studiów jest zaliczony I rok studiów. Osoba 
skreślona ze studiów może złożyć wniosek z uzasadnieniem o ich wznowienie nie wcześniej niż 
od następnego roku akademickiego po dacie skreślenia, z zastrzeżeniem przypadków opisanych 
w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2.  Wznowienia dokonuje się na pisemny wniosek studenta. Termin składania podań upływa: 
1). na semestr zimowy - 15 czerwca; 
2). na semestr letni - 15 grudnia. 
 
3.  Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dyrektor Kolegium MISMaP. 
 
4.  Wznowienie następuje na te same studia i etap umożliwiający uzupełnienie wymagań 
programowych. Decyzję podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału 
prowadzącego kierunek podstawowy. 
 

Rozdział: Opłaty 
 

§ 29 
 
Opłaty za studia w Kolegium MISMaP na dany rok akademicki ustala Rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego na wniosek Rady Kolegium MISMaP po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu 
Studentów Kolegium MISMaP. Opłatę wnosi się przelewem w terminie 14 dni od otrzymania 
zgodnie z § 17 Regulaminu Studiów na UW. 
 

Rozdział: Inne 
 

§ 30 
 
Studenci Kolegium MISMaP realizują program studiów według indywidualnych planów, Kolegium 
nie prowadzi indywidualnego toku studiów. 
 

§ 31 
 
Kolegium MISMaP nie limituje zajęć ponadplanowych. 
 

§ 32 
 
Kolegium MISMaP realizuje programy wymiany poprzez wydziały partycypujące. 
 

§ 33 
 
Student może skorzystać z prawa do rezygnacji z zaliczania przedmiotów zgodnie z  
Regulaminem UW 
 



 
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 

 

 


