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Profil kształcenia: O – ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: 1 st – studia pierwszego stopnia
Dodatkowym kryterium formalnym jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do podjęcia studiów międzyobszarowych w trybie indywidualnym oraz rozpoznanie wiedzy i zainteresowań kandydata przekraczających program nauczania szkoły średniej
(poz. 20: przedmiot dodatkowy) i jej pozytywne zaliczenie (min. 60% punktów możliwych do
uzyskania). Powyższy warunek obowiązuje wszystkich kandydatów na studia, niezależnie od
							
							

posiadanych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, z zastrzeżeniem, że kandydaci posiadający
równocześnie tytuł laureata jednej olimpiady oraz tytuł co najmniej finalisty eliminacji stopnia
centralnego innej olimpiady ogólnopolskiej lub międzynarodowej uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te studia uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia,
bez konieczności przystępowania do niej. Ostateczny wynik kwalifikacji jest ustalany zgodnie z pozostałymi warunkami i trybem rekrutacji na studia.

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
#(MISH) są studiami międzyobszarowymi, powołanymi
dla szczególnie zdolnych
kandydatów o szerokich humanistycznych zainteresowaniach. #Unikatowa formuła
studiów jest wymagająca, ale
i motywująca. Nawet do 10%
studentów MISH otrzymuje
#stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Wydziały umożliwiające
realizację programu studiów
w toku studiów międzyobszarowych MISH: Wydział Polonistyki, Wydział Historyczny,
Wydział Filozoficzny, Wydział
Filologiczny, Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej.

Student już od pierwszego
roku studiowania, w porozumieniu z opiekunem naukowym, organizuje przebieg
swojego #indywidualnego
toku studiów, korzystając
z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ, które
zgłosiły akces do MISH.
#Dyplom wybranego kierunku wiodącego otrzymuje się
po zaliczeniu obowiązkowego
programu z tego kierunku,
zajęć wspólnych dla studentów MISH oraz przedmiotów
z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, będących w ofercie dydaktycznej
wydziałów współtworzących
MISH.

Podejmij wyzwanie! Weź udział
w rekrutacji na MISH. W rozmowie kwalifikacyjnej punktem
wyjścia są zainteresowania
naukowe kandydata mające
znaczenie dla wyboru kierunku
wiodącego, który ma zamiar
studiować w ramach MISH.
#studiujindywidualnieMISH
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