Warszawa, 6 listopada 2013 r.

Protokół z Walnego Zebrania Studentów MISH

Walne Zebranie Studentów MISH odbyło się dnia 6 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej
Kolegium Artes Liberales przy ulicy Dobrej 72. W protokole zamieszczone są informacje na temat
przebiegu obrad według przyjętego porządku obrad.
1. Ustępująca przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów MISH UW Monika Helak
otworzyła zebranie.
2. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Albert Kozik, który przejął
dalsze prowadzenie obrad.
3. Na protokolanta wybrano jednogłośnie Stanisława Zakroczymskiego.
4. Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek zebrania.
5. Przez aklamację przyjęto porządek zebrania.
6. Członkowie ustępującego Zarządu Samorządu Studentów MISH UW dokonali
podsumowania działalności w ubiegłym roku akademickim.
a) Przewodnicząca Monika Helak stwierdziła, że był to rok obfity w inicjatywy i
działania samorządu.
Za największy sukces uznała włączenie się studentów w bieżące funkcjonowanie
MISHu. Stwierdziła, że głos studentów MISH nigdy jeszcze nie był tak bardzo brany pod
uwagę, jak ma to miejsce dziś.
Za istotne osiągnięcia uznała powstanie Komisji Odnowy MISH i Nowelizacji
Zasad Studiowania, ścisłą współpracę z Radą Kolegium, doprowadzenie do powołania
p.o. zastępcy dyrektora ds. studenckich po kilku latach bezprawnego wakatu na tym
stanowisku, współpracę z ZSS Kolegium MISMaP, polegającą na wymianie doświadczeń,
regularnych spotkaniach i organizacji wspólnych wydarzeń. Za ważną zasługę samorządu
uznała także polepszenie promocji Kolegium m.in. poprzez zainicjowanie projektu „MISH
w szkołach”.
Wspomniała także, iż samorząd opracował propozycję zmian programowych w
działalności MISH oraz że odbył w tej kwestii ze specjalnym zespołem rektorskim ds.
międzyobszarowości, a także z nowym dyrektorem Kolegium MISH, prof. Markiem
Wąsowiczem.
b) Następnie głos zabrał Maciej Zaradkiewicz, ustepujący przewodniczący Sekcji
Organizacji i Integracji.

Zwrócił uwagę na specyfikę środowiska studentów MISH, którzy na co dzień
znajdują się w rozproszeniu, studiując na różnych kierunkach. Stwierdził, że to właśnie
jego Sekcja i wydarzenia, które organizowała, były w ubiegłym roku spoiwem „łączącym
MISHowców niczym wiara mojżeszowa Żydów”. Wśród osiągnięć swojej sekcji wymienił
 organizację czterech imprez integracyjnych,
 organizację wyjazdów do Poznania i do Rygi,
 współorganizację wyjazdu integracyjnego do Poronina.
Stwierdził, że była to „tylko integracja i aż integracja”. Podziękował za współpracę
licznemu gronu osób zaangażowanych w pracę sekcji.
c) W imieniu Sebastiana Żbika, ustępującego przewodniczącego Sekcji Naukowej,
zabrała głos Magdalena Łokieć, wiceprzewodnicząca tej Sekcji
Stwierdziła, że głównym celem funkcjonowania Sekcji była aktywizacja ruchu
naukowego w Kolegium MISH. W tym celu Sekcja podjęła następujące działania:
 Wydawała newsletter naukowy, w którym przekazywała studentom MISH
informacje o możliwości publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach,
bądź uczestnictwa w otwartych wykładach.
 Prowadziła fanpage na portalu Facebook, co umożliwiało szybką informację
zainteresowanych kwestiami naukowymi, oraz pozwalało łatwiej dotrzeć do
różnych grup studentów MISH.
 Oferowała pomoc kołom naukowym funkcjonującym przy Kolegium MISH,
polegającą m.in. na wsparciu w poszukiwaniu dofinansowania, czy pisaniu
sprawozdania z pracy.
 Pracowała przy organizacji konferencji „Ponad granicami nauk”,
organizowanej, z okazji dwudziestolecia istnienia Kolegium, we współpracy z
Kolegium MISMaP. Magdalena Łokieć podkreśliła prestiż wydarzenia, na
które przybyło wielu szacownych gości z rektorem UW, prof. Marcinem
Pałysem, na czele.
 Zorganizowała dwie debaty, dotyczące sytuacji studentów i absolwentów
MISH na rynku pracy oraz trudności, jakie Kolegia MISH w całej Polsce
napotykają w związku z nową ustawą - prawo o szkolnictwie wyższym..
 Pomagała przy organizacji IV i V edycji Konkursu na Pracę Roczną.
Magdalena Łokieć zakończyła swoje wystąpienie stwierdzeniem, że w działalność
Sekcji włożono dużo ciężkiej pracy, która przyniosła jednak zadowalające efekty.
d) Następnie głos zabrała Anna Pachowska, ustępująca szefowa Sekcji Kultury
Rozpoczęła swe przemówienie od stwierdzenia, że w kierowanej przez nią Sekcji
działało ponad 35 studentów, a także pracownicy naukowi i osoby spoza uczelni
związane z szeroko pojętym światem artystycznym.
Podkreśliła, że na pracę Sekcji składała się działalność trzech komisji.
 Komisja Teatralna, której szefował Wiktor Uhlig, zorganizowała 11 tzw. „Kurtyn”,
które były okazją do obejrzenia ciekawych przedstawień teatralnych i dyskusji o
nich. Organizowała też wspólne wyjścia do teatru, a także wyjazdy do teatrów
poza Warszawę w ramach tzw. „Peregrynacji teatralnych”.
 Komisja Filmowa zorganizowała 7 spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów
Filmowych.

 Komisja Varsavianistyczna organizowała sparcery po różnych częściach Warszawy
prowadzone przez związanych z nimi studentów MISH. Zorganizowała też
spotkanie z dr Aleksandrą Horecką na temat semiotyki miasta.
Zauważyła, że „dziecko sekcji: Trupa Teatralna «Bękarty Melpomeny»”
usamodzielniła się i działa aktualnie jako odrębne Koło Naukowe.
Na zakończenie podkreśliła, że już w bieżącym roku akademickim odbyło się
spotkanie dotyczące przyszłej działalności sekcji, jak i kilka wydarzeń związanych z jej
funkcjonowaniem
e) W imieniu Sekcji Promocji i Informacji przemówił jej ustępujący przewodniczący,
Maciej Szumowski
W krótkich słowach stwierdził, że Sekcja kontynuowała tradycję prowadzenia
strony samorządu na portalu Facebook oraz samorządowej strony www. Jej celem było
dotarcie do jak największej liczby MISHowców z inicjatywami całego samorządu.
Podkreślił, że kładziono nacisk na transparentność działań przedstawicieli samorządu:
wszystkie uchwały i decyzje Zarządu były na bieżąco zamieszczane na stronach
internetowych.
Przyznał, że zbyt późno zajęto się problemem promocji MISH w szkołach. Jednak
działania, które podjęto w tym zakresie, mają szansę owocować w bieżącym roku
akademickim.
f) Działalność Sekcji ds. Praktyki Studiowania podumowała w krótkich słowach jej
dotychczasowa szefowa, Elżbieta Kwiecińska.
Stwierdziła, że istotą jej działalności było odpisywanie na e-maile, wiadomości na
portalu Facebook, oraz osobiste rozmowy ze studentami MISH mającymi problemy
związane z administracyjno-praktycznym wymiarem studiów. Pomagała także w
interpretacji Zasad Studiowania.
g) W imieniu Komisji ds. odnowy MISH-u i nowelizacji zasad studiowania zabrał głos
jej były przewodniczący Rafał Smoleń.
Na początku zwrócił uwagę na trudny do określenia zakres podmiotowy i
przedmiotowy pracKomisji, której kompetencje zazębiały się w dużej mierze z
uprawnieniami innych organów. Przypomniał także, iż od kwietnia br. przewodniczącym
Komisji był Dariusz Standerski.
Przypomniał, że ideą przyświecającą powołaniu Komisji było wprowadzenie
znaczących zmian w Kolegium, oraz przekonanie, iż studenci powinni wypowiedzieć się
głośno w ich sprawie.
Wśród głównych form pracy Komisji wymienił debaty prowadzone w internecie,
spotkania „na żywo”, oraz konsultacje w formie ankiet internetowych.
Wśród najważniejszych osiągnięć Komisji wymienił:
 powołanie po wieloletniej przerwie zastępcy dyrektora Kolegium ds. studenckich,
 poruszenie problemu przyznawania punktów ECTS za zajęcia zaliczane w ramach
studiów w Kolegium i osiągnięcie pierwszych rozstrzygnięć w tej sprawie,
 utworzenie stanowiska Rzecznika Praw Studenta, które zajmował Jakub Pakulski,

 wniesienie szeregu uwag w procesie tworzenia nowych Zasadach Studiowania i
minimów programowych dla studentów Kolegium MISH, spośród których znaczna
część została uwzględniona (m.in. nowa koncepcja tutoringu, zmiana systemu opłat
za powtarzanie roku),
 doprowadzenie do regularnej publikacji uchwał Rady Kolegium na stronie
internetowej Kolegium,
 usprawnienie współpracy między Kolegium MISH a Kolegium MISMaP.
Na zakończenie omawiania tego punktu protokołu przewodnicząca Monika Helak
skonstatowała, iż „«Nowy wspaniały MISH» wystąpił rok temu z postulatami rewolucji w
Kolegium i ta rewolucja dzieje się na naszych oczach”
7. W trakcie dyskusji na temat sprawozdania ustępującego Zarządu wystąpił Dariusz
Standerski
Podziękował osobom, które poświęciły wiele czasu na pracę przy reformie.
Wymienił Dominikę Lewandowską, która stworzyła ankietę dla studentów MISH,
Przemysława Pazika, który sformułował postulaty ds. polityki minimowej Kolegium
MISH oraz Małgorzatę Skuzę, wiceprzewodniczącą Komisji Odnowy MISH i Nowelizacji
Zasad Studiowania. Na koniec podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączali się w dyskusję nad zmianami.
8. Przewodnicząca Monika Helak wygłosiła przemówienie ws. sytuacji studentów
Kolegium MISH wobec zmian w dyrekcji.
Rozpoczęła od stwierdzenia, że sytuacja ta nigdy nie była tak dobra jak teraz.
Zauważyła, że dotychczas Zarząd Samorządu Studetów działał równolegle do dyrekcji, a
decyzje były podejmowane często niezgodnie z jego wolą, natomiast w ostatnich latach
zaczął on wywierać na dyrekcję skuteczny nacisk.
Podkreśliła, że zmiana na stanowiku dyrektora Kolegium, która nastąpiła w
bieżącym roku, jest dla studentów bardzo istotna. Wyraziła przekonanie, że nowy układ
personalny, jaki po niej się wyklarował, będzie dla studentów korzystniejszy.
Położyła nacisk na stwierdzenie, iż dawno w Kolegium nie działy się sprawy tak
zasadnicze jak obecnie i nie było potrzeby tak zdecydowanej reakcji ze strony samorządu.
Zwróciła uwagę na to, iż kilkuletnia sytuacja, gdy dyrektor Kolegium była równocześnie
p.o. zastępcy dyrektora ds. studenckich, była bezprawiem.
„Długi czas nie pytano nas o opinię. Wszystko żeśmy sobie wywalczyli” –
podsumowała. Stwierdziła także, iż kłótnie z dyrekcją – jeśli miały miejsce – nie były
wywoływane bez przyczyny. „Żądanie egzekucji naszych praw naruszało pozycję osób,
które te prawa naruszały”, powiedziała. Z zadowoleniem podkreśliła, iż udział studentów
w decyzjach władz MISH wzrasta.
Z satysfakcją odniosła się do faktu, iż dyrektor, prof. Marek Wąsowicz, podziela
„rewolucyjne” nastawienie samorządu do projektu zmian programowych w Kolegium.
Z całą mocą podkreśliła potrzebę wyjścia z fatalnego stanu, w jakim obecnie znajduje się
promocja MISH. Zwróciła też uwagę na korzyści, jakie studenci Kolegium mogą odnieść,
jeśli nowi pierwszoroczni będą reprezentować wysoki poziom.

Wyraziła zdziwienie, iż dyrekcja Kolegium nie wspierała samorządu w organizacji
Kongresu z okazji dwudziestolecia MISH, który przerodził się tym samym w wydarzenie
studenckie.
Na zakończenie zwróciła się z apelem do obecnych na sali studentów MISH, aby
interesowali się tym, co się dzieje wokół Kolegium. Kończąc, powiedziała: „Nadszedł
moment na zmiany. Są okoliczności sprzyjające, trzeba je wykorzystać. Należy dążyć do
systematycznego wzmacniania pozycji studentów. Możemy zrobić jeszcze więcej, ale
konieczne jest Wasze zaangażowanie. Jesteśmy w historycznym momencie, jeśli nie
wykorzystamy tej okazji, to zmarnujemy ważną szansę.”
9.

Odbyła się krótka dyskusja nad przemówieniem przewodniczącej Moniki Helak

Jeden ze studentów drugiego roku zwrócił się z pytaniem o możliwość zmiany
opiekuna obecnego drugiego roku. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studenckiego
zwróciła uwagę na delikatność tej sprawy, jako kwestii personalnej.
Rafał Smoleń dla odmiany zachęcił do odwagi w sporach z dyrekcją, bo to, jak się
wyraził, „nikomu nie zaszkodzi, a wszystkim może pomóc”.
10. Rafał Smoleń, ustępujący wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów
wygłosił przemówienie o kiernkach rozwoju Kolegium.
Całość tego długiego przemówienia jest dostępna w załączniku do niniejszego
protokołu. Skupiło się ono wokół następujących tez:
 Kolegium MISH powinno wrócić do swych korzeni i stać się na nowo pionierskim
przedsięwzięciem w ramach Uniwersytetu.
 MISH to wspólnota. Jej członkowie muszą mieć cel wspólny i wspólnie dla niego
działać.
 Należy zindywidualizować program studiów.
 Należy poprawić relacje z wydziałami i doprowadzić do sytuacji, w której MISH
będzie stanowił prawdziwą wizytówkę uczelni.
 Należy podjąć działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności MISH poza
murami uczelni.
 Należy postawić sobie jasne cele dotyczące zwiększenia liczby kandydatów na
miejsce podczas rekrutacji studentów do Kolegium. (Wiceprzewodniczący Smoleń
pokusił się o propozycje, aby za cel uznać osiągnięcie pułapu 5 studentów na
miejsce w 2014 r., 8 w 2015 r., zaś 10 w 2016 r.)
 Należy poszukiwać nowych źródeł finansowania Kolegium, m.in poprzez
fundraising i rozwój kontaktów z biznesem.
Zaznaczył konieczność pełnej transparentności w dostępie do dokumentów
Kolegium, także tych finansowych.
Na zakończenie przedstawił wizję zmiany ordynacji wyboru władz Kolegium w
celu zapewnienia studentom wpływu na ich skład.
11. Z powodu braku chętnych dyskusja po wystąpieniu Rafała Smolenia nie odbyła się.
12. Następnie
miała miejsce prezentacja kandydatów i kandydatek do Zarządu
Samorządu Studentów, Rady Kolegium i Parlamentu Studentów UW

Jedynymi zgłoszonymi kandydatami byli członkowie listy „Nowy Wspaniały
MISH”, zgłoszonej pod przewodnictwem dotychczasowej przewodniczącej Zarządu,
Moniki Helak, która wyznała, że nie planowała kandydować na drugą kadencję, lecz
udany wyjazd do Poronina wpłynął na zmianę jej decyzji. Zaznaczyła, że zgłaszana przez
nią lista ma być kontynuacją działań poprzedniej listy „Nowy Wspaniały MISH”.
Za najważniejsze cele stawiane przed kandydatami uznała wzmacnianie pozycji
studentów z władzami Kolegium oraz budowanie środowiska wokół MISH, rozumianego
poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki MISH.
Zapowiedziała, że jeśli zostanie ponownie wybrana, powoła dwóch nowych
pełnomocników zarządu. Na stanowisko pełnomocnika ds. programowych zostanie
wyznaczony Rafał Smoleń, natomiast na stanowisko pełnomocnika ds. MISH-owej
poradni prawnej  Przemysław Brzuszczak.
Następnie wystąpili kandydaci na szefów poszczególnych sekcji.
 Borys Jastrzębski, kandydat na szefa Sekcji Informacji i Promocji, zapowiedział, iż
w razie wyboru skupi się na kontynuacji i intensyfikacji działań informacyjnych.
 Aleksandra Polakiewicz, kandydatka na szefa Sekcji Organizacji i Integracji także
opowiedziała się za kontynuacją, jako że w ubiegłym roku akademickim była
wiceprzewodniczącą Sekcji.
 Wiktor Uhlig, kandydat na szefa Sekcji Kutury zaznaczył, że „prawdziwe
studiowanie jest poza USOSem” i zapowiedział uzyskanie przez Sekcję nowe
kontaktów, nowych partnerów, oraz większą współpracę z kołami naukowymi.
 Magdalena Łokieć, kandydatka na szefa Sekcji Naukowej zapowiedziała pracę nad
konkretniejszym i szerzej docierającym newsletterem naukowym. Zaproponowała
też stworzenie MISHowej Rady Kół Naukowych, która pozwoliłaby na wymianę
doświadczeń między istniejącymi Kołami.
 Dariusz Standerski, kandydat na szefa nowej Sekcji ds. Praktyki Studiowania i
Tutoringu zapowiedział, że jego celem będzie „uczynić MISHowanie łatwiejszym”,
przez co rozumie m.in.
standaryzację FAQ, bieżącą pomoc w sprawach
studenckich, czy reformę opieki naukowej.
 Kacper van Wallendael, kandydat na szefa nowej Sekcji ds. Kontaktów
Zewnętrznych zapowiedział, że jego głównym zadaniem będzie promocja MISHu,
współpraca z absolwentami, otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizowanie
akcji „MISH w szkołach”, a także poszukiwanie partnerów zagranicznych.
Jako kandydat na członka Parlamentu Studentów MISH został przedstawiony
Rafał Smoleń.
Jako kandydaci do Rady Kolegium MISH zostali zaprezentowani: Rafał Smoleń,
Kacper van Wallendael, Borys Jastrzębski, Daniel Kontowski, Gabriel Klimont,
Przemysław Brzuszczak, oraz Mieszko Pilecki.
Przewodniczący zebrania przypomniał, że wybory odbędą się w czwartek 14
listopada w godzinach 11:00-17:00 w siedzibie Kolegium MISH. Rafał Smoleń zaapelował
o liczne stawianie się przy urnie, które zwiększy legitymację nowych władz samorządu w
kontaktach z władzami Kolegium MISH.
13. Nie pojawiły się głosy w dyskusji wokół zgłoszonych kandydatów.

14. W ramach wolnych wniosków pojawiły się nastepujące głosy:
 Grzegorz Simborowski zwrócił uwagę na problem, jakim jest odebranie
Sekretariatowi MISH prawa do zapisania studentów MISH na zajęcia, Zaapelował
do uczestników zebrania o solidarny protest w tej sprawie. Poruszył też temat
przeciągającej się procedury wyboru nowego zastępcy dyrektora Kolegium ds.
studenckich i trudności, jakie z tego powodu wynikają dla organizacyjnej strony
studiowania. Monika Helak i Rafał Smoleń udzielili szczegółowej informacji na
temat prowadzonych przez nich w tej sprawie negocjacji z dyrektorem Kolegium,
prof. Markiem Wąsowiczem. Grzegorz Simborowski zaapelował do obecnych o
wsparcie prezdstawicieli Zarządu w tych trudnych rozmowach.
 Anna Dobrowolska zwróciła uwagę, że wśród ośmiu kandydatów do Rady
Kolegium jest tylko jedna kobieta. Stwierdziła, że „z tej proporcji nie możemy być
dumni”.
 Laura Skopowska poruszyła kwestię konieczności zmiany stanu rzeczy, w którym
studenci Kolegium nie mają praw wyborczych w wyborach do władz
samorządowych na wydziałach, na których studiują.
Po wyczerpaniu się głosów w zakresie p. 14 porządku obrad przewodniczący zebrania
Albert Kozik zamknął zebranie.
Protokołował Stanisław Zakroczymski.

