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Zasady studiowania na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 

Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego - projekt 
 

Podstawami prawnymi studiowania na MISH UŚ są: 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym z późniejszymi zmianami i inne 

przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące studiów wyższych 

 Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim 

 Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie 

Śląskim 

 inne regulaminy i przepisy wewnętrzne Uniwersytetu Śląskiego dostępne na stronie 

internetowej UŚ. 

 

Zasady ogólne 

1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) są międzywydziałową jednostką 

organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą międzyobszarowe studia o tej samej nazwie. 

2. Organem Kolegialnym MISH jest Rada MISH. 

3. Funkcję odpowiadającą dziekanowi sprawuje Dyrektor MISH. 

 

Kierunek studiów i możliwości studiowania poza UŚ 

1.MISH prowadzi stacjonarne, dzienne studia pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia 

(magisterskie uzupełniające) i jednolite magisterskie. 

2. Jedyną droga do podjęcia studiów na MISH jest postępowanie rekrutacyjne. Rekrutacja na MISH 

odbywa się wyłącznie na studia licencjackie i magisterskie uzupełniające. Na studia jednolite 

magisterskie może zostać zapisany student studiów licencjackich, który po pierwszy roku zadeklaruje 

chęć realizacji minimum programowego na jednym z kierunków pięcioletnich, które można 

realizować w ramach MISH (prawo, psychologia, teologia). O przeniesieniu studenta na studia 

jednolite decyduje Dyrektor MISH, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji minimum 

wybranego kierunku studiów.  

3. Studia na MISH prowadzą do uzyskania co najmniej jednego dyplomu na dziennych kierunkach 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w następujących jednostkach: 

Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa 

i Administracji, Wydział Teologiczny. Studenci MISH mogą uczestniczyć w zajęciach wszystkich 

kierunków dziennych tych wydziałów.  

4. Studenci MISH mogą też ubiegać się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych 

wydziałach Uniwersytetu Śląskiego, a także na innych uczelniach. Zgodę na udział w takich zajęciach 

powinien wyrazić dziekan wydziału (lub jego odpowiednik w danej jednostce), na którym 

prowadzone są zajęcia oraz Dyrektor MISH, przez zatwierdzenie planu semestralnego lub rocznego 

studenta. 

5. Studenci MISH mogą w zwykły sposób uczestniczyć w wyjazdach stypendialnych. Informacji na 

temat programu wymiany MOST (uczelnie krajowe, https://most.uka.uw.edu.pl/) udziela Dział 

Kształcenia. Informacji na temat programu wymiany LPP Erasmus (uczelnie zagraniczne, 

http://www.erasmus.us.edu.pl/) udziela Dział Współpracy z Zagranicą. Studenci rekrutują się na 

wyżej wymienione programy stypendialne za pośrednictwem koordynatorów na wydziałach, na 

których realizują minima programowe, mogą jednak, w sytuacji, gdy takie są dostępne, korzystać 
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z miejsc z puli przyznawanej innym wydziałom zrzeszonym w MISH. W każdym przypadku decyzję 

o udziale studenta w programie podejmuje koordynator wydziałowy i Dyrektor MISH. 

6. Studenci mogą aplikować do Akademii Artes Liberales – studiów międzyuczelnianych, 

umożliwiających równoczesne studiowanie na UŚ i na innym krajowym uniwersytecie, a także 

uczestnictwo w sesjach naukowych AAL. Obecnie studia w ramach AAL otwarte są tylko dla studiów 

II stopnia. Informacji udziela biuro AAL (http://www.aal.edu.pl/). 

 

Poziomy studiów 

1. Studia I stopnia (licencjackie - Lic) trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu 

licencjata. Za zgodą Dyrektora MISH student (po uzyskaniu pierwszego dyplomu) może przedłużyć 

studia o maksymalnie rok, w celu uzyskania drugiego tytułu licencjata. W ramach studiów pierwszego 

stopnia można realizować część programu studiów jednolitych i drugiego stopnia, ale nie można 

przystępować do obrony pracy magisterskiej. 

2. Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające – MU) trwają 2 lata (cztery semestry) i kończą się 

uzyskaniem tytułu magistra. Za zgodą Dyrektora MISH student (po uzyskaniu pierwszego dyplomu) 

może przedłużyć studia o rok, w celu uzyskania drugiego tytułu magistra. W trakcie studiów drugiego 

stopnia student przystępuje do obrony pracy magisterskiej (MU) a także – w ramach kontynuacji 

studiów pierwszego stopnia – może przystąpić do obrony pracy licencjackiej i magisterskiej (studia 

jednolite). 

3. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 

Za zgodą Dyrektora MISH student (po uzyskaniu pierwszego dyplomu) może przedłużyć studia o rok, 

w celu uzyskania drugiego tytułu magistra. W trakcie studiów jednolitych magisterskich można 

przystąpić do egzaminu dyplomowego na poziomie licencjackim. Studia kończą się egzaminem 

magisterskim studiów jednolitych. Do przebiegu studiów jednolitych magisterskich wlicza się czas 

studiów I stopnia do momentu przeniesienia na studia jednolite. 

4. Nie można być jednocześnie studentem MISH na poziomie studiów II stopnia i jednolitych 

magisterskich. 

 

Tutor 

1. W każdym roku akademickim student MISH wybiera opiekuna naukowego, zwanego tutorem. 

Tutorem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, co najmniej ze stopniem naukowym 

doktora, zatrudniony na jednym z wydziałów współtworzących MISH. W uzasadnionych przypadkach 

może to być także pracownik naukowy innego wydziału lub uczelni, co najmniej ze stopniem doktora. 

Student powinien wybrać na opiekuna naukowego pracownika o zainteresowaniach najbliższych jego 

ścieżce studiów, najlepiej z jednostki, na której realizuje minimum. 

2. Wybór tutora potwierdzany jest przez studenta i pracownika naukowego w planie studiów na 

semestr zimowy każdego roku. 

3. Zadaniem tutora jest naukowa, edukacyjna i administracyjna opieka nad studentem. Przygotowuje 

wraz z nim plan studiowania, doradza wybór odpowiednich zajęć i prowadzących, pomaga 

w trudnych sytuacjach związanych ze studiowaniem i prowadzi jego pracę roczną. Administracyjnym 

obowiązkiem tutora jest zatwierdzenie planu studiów oraz ocena i recenzja pracy rocznej. 

4. Jeden pracownik naukowy nie powinien być równocześnie tutorem więcej niż trzech studentów 

MISH. 

5. Zaleca się, by w roku akademickim, w którym student uczestniczy w seminarium dyplomowym, 

tutorem był  promotor pracy dyplomowej studenta. 



3 
 

 

 

Zajęcia 

1. Student MISH jest jednocześnie studentem wszystkich kierunków, w których zajęciach uczestniczy 

na wydziałach współtworzących MISH. Posiada te same prawa i obowiązki w zakresie dydaktyki, co 

pozostali studenci danych kierunków, z wyjątkiem przypisania do konkretnej grupy zajęciowej. 

2. Obszarem wyboru na dany semestr dla studenta MISH są zajęcia odbywające się w danym 

semestrze. Za zgodą prowadzących zajęcia lub koordynatorów zajęć student MISH może zaliczyć 

także zajęcia, które prowadzone były lub będą w innych semestrach. Dotyczy to w szczególności 

studentów, którzy uzupełniają różnice programowe niezbędne do zrealizowania minimum 

programowego oraz powracających z programów wymiany i programów stypendialnych. 

3. Zaliczenie zajęć przez studentów MISH odbywa się zwykle na tych samych zasadach, co zaliczenie 

pozostałych studentów na danych zajęciach. Zaliczenie przedmiotu oznacza zaliczenie wszystkich 

składających się na niego w danym semestrze zajęć (ćwiczeń, laboratoriów itd.), chyba że inaczej 

określa to minimum programowe. Nie ma obowiązku zdobycia zaliczenia z wykładu towarzyszącego 

ćwiczeniom, chyba że na danym kierunku panuje inny zwyczaj albo prowadzący lub egzaminator 

określą inaczej. Obowiązkowe jest zaliczenie wykładów stanowiących samodzielny przedmiot (np. 

wykłady monograficzne). 

4. Student MISH ma prawo ubiegania się o indywidualne warunki zaliczenia zajęć. Wymaga się, by 

zgoda prowadzącego została potwierdzona odpowiednim wpisem na planie studiów. Za zgodą 

egzaminatora możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu egzaminu, a także przeniesienie 

pierwszego terminu egzaminu na poprawkową sesję egzaminacyjną, szczególnie jeżeli termin 

egzaminu w sesji pokrywa się z terminem innego egzaminu studenta MISH. 

 

Program studiów – plan studiów 

1. Na całościowy program studiów studenta MISH składają się przedstawiane tutorowi i Dyrektorowi 

MISH i zatwierdzane przez nich indywidualne semestralne  plany studiów. Studenta MISH obowiązuje 

rozliczenie semestralne. Rozliczenie roczne może być przyznane przez Dyrektora MISH tylko 

w wyjątkowych sytuacjach. 

2. Semestralny plan studiów 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. Obowiązujący wzór planu studiów udostępniony 

jest na stronie internetowej MISH. 

3. Plany obejmują zajęcia z różnych kierunków studiów oferowanych przez wydziały współtworzące 

MISH. Zakres zajęć i ich wymiar godzinowy precyzują minima programowe dla studentów MISH, 

przedstawiane przez wydziały i zatwierdzane przez Radę MISH. Plany semestralne muszą uwzględniać 

perspektywę całych studiów i uzyskania dyplomu na wybranym kierunku. 

4. Studia w MISH mają charakter interdyscyplinarny. Student pierwszego roku zobowiązany jest 

w każdym semestrze uczestniczyć w zajęciach na co najmniej trzech kierunkach (niekoniecznie na 

różnych wydziałach), a student każdego kolejnego roku na co najmniej dwóch kierunkach. 

5. Program studiów na każdy rok (dwa plany semestralne) powinien zawierać zajęcia warte co 

najmniej 60 punktów ECTS. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MISH może wyrazić zgodę na 

przeniesienie nadwyżki punktów ECTS z poprzednich lat studiów. Roczny limit 60 punktów ECTS nie 

obowiązuje podczas przedłużenia studiów dla uzyskania drugiego dyplomu. 
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6. Student projektuje plan studiów na dany semestr w oparciu o wybrane minima programowe oraz 

obowiązujący go Moduł MISH. Od II roku studiów licencjackich i od II semestru  studiów 

magisterskich uzupełniających plan powinien uwzględniać realizację przynajmniej jednego pełnego 

minimum programowego dla danego poziomu studiów. 

7. Plan na dany semestr, podpisany przez tutora, należy złożyć do zatwierdzenia przez Dyrektora 

MISH najpóźniej w terminie: 

 na semestr zimowy – do 1 listopada danego roku akademickiego (15 listopada dla 

rozpoczynających studia na MISH) 

 na semestr letni – do 15 marca 

 w wypadku przyznania rozliczenia rocznego w 4 tygodnie po wydaniu decyzji. 

8. Student ma prawo do wnioskowanie o zmiany w planie studiów do miesiąca po ostatecznym 

terminie złożenia planu. 

 

Minimum programowe 

1. Minimum programowe jest dokumentem przedstawianym przez jednostkę prowadzącą dany 

kierunek studiów, a następnie zatwierdzanym przez Radę MISH. Minimum opisuje całość wymagań 

stawianych studentowi MISH przez daną jednostkę, których realizacja jest niezbędna do uzyskania 

dyplomu na danym kierunku studiów. Zawiera wykaz przedmiotów i innych obowiązków (praktyki 

itp.), warunki ich zaliczenia i liczbę punktów ECTS. 

2. Minima programowe przygotowują Wydziały. Osobą przygotowującą minima programowe jest 

zwykle zastępca dyrektora instytutu do spraw kształenia. 

3. Studenta MISH obowiązuje minimum programowe obowiązujące w roku akademickim, w którym 

rozpoczął on studia. Jeżeli student wraca po dłuższej przerwie, obowiązujące go minimum ustala 

Dyrektor MISH w porozumieniu z jednostką prowadzącą studia. 

4. W wypadku niezgodności minimum z aktualną siatką zajęć student może wnioskować do osoby 

odpowiedzialnej za minima o korektę minimum lub wskazanie aktualnych odpowiedników 

przedmiotów. Jeżeli niezgodność polega tylko na redakcyjnych zmianach w nazwie, które nie mają 

wpływu na program danego przedmiotu, wymagane jest jedynie dostarczenie przez studenta do 

sekretariatu MISH wykazu takich zmian.  

5. Należy pamiętać, że identyczność nazwy przedmiotów na różnych kierunkach lub poziomach 

studiów nie oznacza, że jest to ten sam przedmiot. Student MISH zobowiązany jest każdorazowo 

konsultować chęć zastąpienia jednego przedmiotu innym. 

 

Praca roczna MISH 

1. Student MISH zobowiązany jest przygotować pracę roczną dla MISH w każdym roku akademickim, 

w którym nie przygotowuje on pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej).  

2. Praca pisana jest pod opieką tutora, który razem ze studentem określa jej temat i zakres, 

koordynuje jej powstawania, a następnie ocenia ją i recenzuje. Tutor ustala warunki formalne, które 

ma spełniać praca. 

3. Złożenie pracy wraz z recenzją w sekretariacie MISH jest obowiązkiem studenta niezbędnym do 

zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej. Praca jest przechowywana w dokumentacji studenta. 

 

Moduł MISH 

1. Zajęciami obowiązkowymi dla wszystkich studentów MISH są zajęcia tworzące tzw. Moduł MISH.  
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Jest to interdyscyplinarny program edukacyjny, łączący wybrane zagadnienia humanistyki i nauk 

przyrodniczo-matematycznych, tak skonstruowany, by mógł zainteresować studentów MISH 

i umożliwiał im poznanie także tych dyscyplin, które nie są głównym przedmiotem ich studiów. 

Zajęcia – przygotowywane specjalnie dla studentów MISH – prowadzone są przez wybitnych 

przedstawicieli nauki. Studenci mają obowiązek zaliczenia tych zajęć w następującym wymiarze: 

 studia I stopnia (lub jednolite magisterskie) w ciągu całych studiów: cztery zajęcia 

z oferty przedstawionej przez MISH (zmienianej w każdym roku akademickim) 

 studia II stopnia: jedne zajęcia z oferty. 

 

Zajęcia ogólnouczelniane 

 

1. W czasie studiów student MISH zobowiązany jest zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego 

i lektoraty języków nowożytnych w następującym wymiarze:  

 studia I stopnia: 60 godzin (dwa semestry) wychowania fizycznego, egzamin z jednego 

języka nowożytnego, 

 studia jednolite magisterskie: 60 godzin (dwa semestry) wychowania fizycznego, 

egzaminy z dwóch języków nowożytnych, 

 studia II stopnia: egzamin z jednego języka nowożytnego. 

2. Student MISH nie ma obowiązku uczestnictwa w lektoracie. Warunki egzaminu językowego bez 

uczestnictwa w lektoracie ustala egzaminator ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcy, z którym 

należy się skontaktować już na początku semestru – często wymaga rejestracji na zajęcia. Studium 

honoruje też niektóre certyfikaty językowe. 

4. Realizacja pełnego programu praktycznej nauki języka obcego na filologii nowożytnej zastępuje 

egzamin z języka obcego. 

 

Indywidualne konta studenckie w systemie USOS 

1. Każdy student posiada konto w systemie USOS (https://usosweb.us.edu.pl/). Studenci, którzy 

rozpoczynając studia rejestrowali się przez system rekrutacyjny IRK mają domyślnie zaimportowane 

login i hasło. W innych wypadkach należy korzystać z instrukcji znajdującej się na podanej stronie 

internetowej. 

2. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) służy do prowadzenia toku studiów. Student 

może w nim sprawdzać swoje postępy w nauce (są tam widoczne wszystkie zaliczenia i oceny 

z zamkniętych etapów) i obowiązki do zaliczenia, a także za jego pomocą rejestrować się na niektóre 

zajęcia. Przez USOS można też uzyskać wiele informacji na temat zajęć prowadzonych na 

poszczególnych kierunkach. 

 

https://usosweb.us.edu.pl/

