Zasady studiowania Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych drugiego stopnia
Tekst ujednolicony i zmieniony, obowiązujący od 01.10.2019r.
Dotyczy Studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/20.
I. Przep isy ogólne
1. Niniejsze zasady studiowania obowiązują studentów Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych (w skrócie: MISH) Uniwersytetu Jagiellońskiego studiów drugiego
stopnia.
1.1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne są indywidualnymi studiami
międzyobszarowymi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się odpowiednie przepisy
Regulaminu Studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów jednolitych w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
3. Nad całokształtem MISH sprawuje pieczę rada programowa MISH złożona z przedstawicieli
Wydziałów: Filozoficznego, Filologicznego, Historycznego i Polonistyki, Studiów
Międzynarodowych i Politycznych oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej, dyrektora OMISHiS
oraz przedstawiciela studentów MISH. Członków rady programowej powołują dziekani
wydziałów, natomiast dyrektora OMISHiS powołuje Rektor UJ. Przewodniczącym rady
programowej jest dyrektor OMISHiS
5. Organizacją MISH zajmuje się dyrektor OMISHiS UJ. Administrację prowadzi Sekretariat
OMISHiS. Kompetencje dyrektora OMISHiS w sprawach studiów MISH wynikają z Regulaminu
studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów jednolitych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej zatwierdzanej
każdorazowo stosowną uchwałą Senatu UJ, która określa także limit miejsc na pierwszym roku
studiów.
7. Na studia MISH UJ mogą przenieść się osoby studiujące w ramach indywidualnych studiów
międzyobszarowych na innych uczelniach w kraju. Limit miejsc przewidziany dla osób
przyjmowanych tą drogą nie może być większy niż 2% limitu miejsc przewidzianego na I rok
studiów na MISH w danym roku akademickim.
8. Studia odbywają się w trybie indywidualnym pod kierunkiem opiekunów naukowych.
Zakończenie studiów następuje po spełnieniu wszystkich wymogów regulaminowych.
9. Indywidualny tryb studiów polega na uzyskaniu efektów kształcenia wymaganych do
otrzymania dyplomu na danym kierunku wiodącym w oparciu o zindywidualizowany program i
plan studiów zatwierdzony przez opiekuna naukowego i Radę Programową MISH.
10. Kierunek wiodący, o którym mowa w pkt. 9 to kierunek, w ramach którego student ma
uzyskać dyplom w indywidualnym toku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych.
11. Minimum programowe – wykaz efektów uczenia się, uzyskiwanych przez realizację
programu studiów, których osiągnięcie warunkuje otrzymanie dyplomu z danego kierunku
studiów.
12. Zaliczenie roku studiów odbywa się w cyklach rocznych.
13. Przy wpisie na studia student wybiera pierwszy kierunek wiodący studiów, tj. kierunek, z
którego chce uzyskać dyplom. W wyjątkowych, umotywowanych merytorycznie przypadkach
student studiów drugiego stopnia może zmienić kierunek wiodący do końca pierwszego semestru
studiów.
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II. Opieku nowie nauk owi
1. Opiekunem naukowym studenta powinien być promotor pracy magisterskiej. W wyjątkowych
przypadkach funkcja promotora i opiekuna studenta może zostać rozdzielona.
2. Studenci MISH wybierają opiekuna naukowego spośród pracowników naukowych
zatrudnionych w podstawowych jednostkach organizacyjnych UJ współtworzących MISH. W
porozumieniu z wybranym opiekunem naukowym student składa w sekretariacie OMISHiS
pisemną deklarację, że będzie studiować pod kierunkiem danej osoby. Deklaracja musi być
potwierdzona podpisem opiekuna. Deklaracje należy składać do 30 września. Studenci I roku
składają deklaracje do 10 października. Wybór opiekuna naukowego zatwierdza Rada
Programowa MISH.
3. Deklaracja wyboru opiekuna naukowego jest ważna przez jeden rok akademicki.
4. Rada Programowa MISH może zgodzić się na zmianę opiekuna naukowego studenta w trakcie
roku akademickiego na wniosek studenta za wiedzą dotychczasowego opiekuna lub na wniosek
dotychczasowego opiekuna.
5. Do obowiązków opiekuna naukowego studenta należy:
a) pomoc w ustaleniu planu studiów,
b) czuwanie nad prawidłową realizacją planu studiów,
c) ustalanie tematu i ocena pracy rocznej studenta (dotyczy opiekunów studentów,
którzy nie realizowali studiów I stopnia w toku MISH) ,
d) zatwierdzanie sprawozdania rocznego studenta
e) regularne kontaktowanie się ze studentem (tutorial),
f) pomoc w określaniu i realizacji zadań badawczych,
g) opiniowanie studenta wobec władz Uniwersytetu i innych ośrodków.
III. Sp osób st ud iowania
1. Studia MISH odbywają się w trybie indywidualnym.
a) Student MISH studiuje w oparciu o zatwierdzony przez opiekuna naukowego i Radę
Programową indywidualny program studiów. Deklaracje roczne indywidualnych
programów obowiązują studentów wszystkich lat studiów MISH i stanowią podstawę
zaliczenia roku studiów.
b) Zaliczenia roku udziela dyrektor OMISHiS.
c) Dziekan lub upoważniona przez niego osoba w jednostce organizacyjnej, w której
student realizuje kierunek wiodący, może zdecydować o uznaniu zamiennie pewnych
przedmiotów już przez studenta zaliczonych na innych kierunkach jako równoważnych z
przedmiotami należącymi do minimum programowego kierunku wiodącego studenta
MISH.
2. Student wraz z opiekunem ustala program studiów, wybierając zajęcia z oferty kursów na tych
kierunkach, które wyraziły zgodę na udział w tworzeniu struktury MISH na UJ. Student dokonuje
rejestracji na zajęcia w systemie USOSweb i wydrukowaną z systemu deklarację składa w biurze
OMISHiS.
3. Wykładowca przyjmuje studenta na zajęcia na podstawie zaliczeń z przedmiotów, które są
traktowane jako poprzedzające dany kurs. W przypadku braku takich zaliczeń, wykładowca może
przyjąć studenta po przeprowadzeniu kolokwium wstępnego lub z jego pominięciem.
4. Przy zapisach na wybrane kursy należy przestrzegać terminów i zasad ustalonych przez
odpowiednie kierunki studiów. W wyjątkowych przypadkach instytuty mogą określić odrębne
zasady zapisów na zajęcia dla studentów MISH z zaznaczeniem, że studenci ci mimo odrębnej
regulacji toku studiów nie są studentami zewnętrznymi względem danej jednostki.
5. Deklaracje programowe podpisane przez opiekuna naukowego muszą być złożone w
Sekretariacie OMISHiS. Ostatecznego zatwierdzenia programów dokonuje Rada Programowa
MISH.
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6. Wszystkie przedmioty ujęte w zatwierdzonej deklaracji stają się dla studenta obowiązkowe i
wymagane do zaliczenia roku.
7. Średnia ocen studenta jest liczona wyłącznie na podstawie ocen uzyskanych za przedmioty
ujęte w deklaracji.
8. W przypadku rażącego i nieuzasadnionego przekroczenia terminu składania deklaracji student
zostaje skreślony z listy studentów.
9. Rada może nie zatwierdzić programu studiów przedstawionego przez studenta, podając
każdorazowo na piśmie przyczyny niezatwierdzenia oraz propozycje zmian programu. W
szczególności Rada Programowa może nie zatwierdzić programu studiów, jeżeli zakres
proponowanych kursów pokrywa się w znacznej części z kursami już zaliczonymi.
10. Student ma prawo zrezygnować z wybranego kursu lub podjąć dodatkowy kurs w ciągu 4
tygodni od rozpoczęcia danego kursu. W tym celu student powinien złożyć zaopiniowane przez
opiekuna naukowego podanie do Sekretariatu OMISHiS i zapisać się na zajęcia według zasad
określonych przez dany instytut. W razie pozytywnego rozpatrzenia podania student powinien
niezwłocznie powiadomić o dokonanej zmianie.
11. Termin, w którym można dokonać rezygnacji z kursu lub podjąć kurs określony w III. 10, ulega
skróceniu, jeśli przekracza terminy rejestracji na wybrane zajęcia, określone przez prowadzącą
je jednostkę. W takim przypadku termin rejestracji i rezygnacji z zajęć dla studentów MISH
określają zasady danej rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może
starać się o wykreślenie przedmiotu z deklaracji po terminie określonym w zasadach rejestracji.
13. Studenci dokonują zaliczeń i zdają egzaminy zgodnie z terminarzem ustalonym na dany rok
akademicki przez Rektora.
IV. Wyjazdy stypendialne MOST i Erasmus
1. Zaliczone w trakcie pobytu na innej uczelni i zatwierdzone wcześniej w druku o porozumieniu
o toku zajęć (MOST) lub zatwierdzonym formularzu „learning agreement”(Erasmus) są wliczane
do średniej ocen za rok studiów, w którym zostały zaliczone.
V. Warunki zaliczania roku
1. Student ma obowiązek w toku studiów zaliczyć przedmioty warunkujące otrzymanie przez
studenta MISH dyplomu na kierunku, na którym będzie bronił pracę magisterską.
2. Student ma obowiązek zaliczyć jeden przedmiot z wykładowym językiem obcym zakończony
egzaminem lub zaliczeniem na ocenę.
3. Student ma obowiązek zaliczyć lektorat i zdać egzamin z języka obcego nowożytnego zgodnie
z wymaganiami kierunku wiodącego (egzamin przynajmniej na poziomie B2+)
4. Do programu obowiązkowego studiów MISH należy zaliczenie konwersatorium „Granica nauk
humanistycznych i społecznych” w wymiarze 30 godz. za 4 ECTS; konwersatorium „Metodyka
pracy naukowej – techniki konferencyjne” 30 godz. Za 4 ECTS. Studenci zaliczają kurs „Ochrona
własności intelektualnej” zgodnie z wymaganiami studiowanego kierunku wiodącego.
5. Przedmiot Tutorial praca roczna 1 dedykowany dla studentów pierwszego roku jest
obowiązkowy do zaliczenia pierwszego roku studiów, przedmiot Tutorial 2 dedykowany dla
studentów drugiego roku jest obowiązkowy do zaliczenia drugiego roku studiów.
5.1 Forma zaliczenia przedmiotu Tutorial praca roczna 1 za 4 ECTS to zaliczenie na ocenę po
odbyciu co najmniej 5 godzin konsultacji z opiekunem naukowym i złożeniu pozytywnie
ocenionej przez tutora pracy rocznej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu Tutorial 2 za 1 ECTS jest
złożenie sprawozdania z przebiegu tutorialu po odbyciu przynajmniej 5 godzin konsultacji z
opiekunem naukowym.
6. Do zaliczenia roku studiów wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.
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7. Zaliczenie roku następuje po zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych, w szczególności
zaliczeniu wszystkich przedmiotów zadeklarowanych z oferty przynajmniej dwóch kierunków. W
toku studiów student ma zaliczyć przynajmniej dwa przedmioty kończące się egzaminem lub
zaliczeniem na ocenę z kierunku należące do innego obszaru nauki niż ten, do którego należy
jego kierunek wiodący.
8. Student MISH może za zgodą opiekuna naukowego włączyć do deklaracji programowej kursy
prowadzone poza kierunkami, które wchodzą w strukturę MISH na UJ, o ile wyrazi na to zgodę
Dyrektor OMISHiS. Zgoda Dyrektora OMISHiS może być uzależniona od zgody kierownika
jednostki oferującej dany przedmiot na uczestniczenie w tych zajęciach studenta MISH bez opłat
ze strony MISH.
9. Liczba ECTS za zajęcia określone w pkt V. 8 nie może jednak stanowić więcej niż 10 % ogółu
punktów zadeklarowanych przez studenta na dany rok akademicki. Egzamin z takiego
przedmiotu nie może być wliczony do puli minimalnej z pkt. V.7 przedmiotów z innego kierunku
lub obszaru.
10. Jeśli ilość ECTS za zajęcia określone w pkt. V. 8 przekracza limit 10%, nadwyżka tych punktów
nie jest wykazywana w rozliczeniu rocznym puli ECTS uzyskanych przez studenta w toku studiów
MISH. Pełna liczba punktów jest wykazywana w spisie zaliczonych przedmiotów w suplemencie
do dyplomu, lecz nie wpływa na zmianę wagi przedmiotu w obliczeniu średniej ocen z przebiegu
studiów.
11. Z przedmiotów określonych w pkt V. 7 do średniej ocen za dany rok studiów wliczane są
oceny tylko za kursy mieszczące się w limicie 10 % z pkt. V. 9.
12. Zakończenie studiów drugiego stopnia następuje po uzyskaniu minimum 120 punktów ECTS,
w tym za dwa przedmioty spoza obszaru do którego należy kierunek wiodący studenta i po
spełnieniu wszystkich wymagań programowych określonych dla studentów studiów
międzyobszarowych MISH na danym kierunku studiów stanowiących warunek dopuszczenia
studenta MISH do obrony pracy magisterskiej na tym kierunku (absolutorium MISH na
kierunku wiodącym).
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