Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów
Kolegium MISH UW
18.12.2014

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH:
1) Anna Dobrowolska – Przewodnicząca ZSS MISH
2) Monika Helak – Wiceprzewodnicząca ZSS MISH
3) Inga Bobrowska
4) Magdalena Front
5) Joanna Ucińska
6) Dariusz Standerski
7) Michał Stefaniak
Na podstawie zgody Zarządu:
1) Jakub Sawicki – pełnomocnik
Posiedzenie rozpoczęto 18 grudnia o godzinie 20:45, a zakończono 18
grudnia o godzinie 23:00.
Posiedzeniu przewodniczyła:
protokołowała: Joanna Ucińska

Anna

Dobrowolska.

Posiedzenie

Anna Dobrowolska otworzyła posiedzenie i zaproponowała następujący
porządek obrad:
1) Wstęp Przewodniczącej;

2) Raport o stanie przygotowania konferencji TEDx;
3) Informacje od Przewodniczącej Sekcji Naukowej;
4) Informacje od Przewodniczącego Sekcji Informacji i Promocji;
5) Informacje od Przewodniczącej Sekcji Organizacji i Integracji;
6) Informacje od Przewodniczącej Sekcji Kultury;
7) Informacje od Przewodniczącego Sekcji Kontaktów Zewnętrznych;
8) Informacje od Przewodniczącego Sekcji Minimów i Tutoringu;
9) Informacje od Przewodniczącej Sekcji Zasad Studiowania;
10) Wolne wnioski.
Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.
Ad pkt 1
Przewodnicząca Zarządu – Anna Dobrowolska podziękowała zebranym
za ich wysiłek przez ostatnie dwa miesiące. Przedstawiła wniosek, by
dopuścić do obrad Zarządu pełnomocnika Jakuba Sawickiego. Wniosek
został przyjęty.
Ad pkt 2
Magdalena Front, Jakub Sawicki i Michał Stefaniak, współorganizujący
TEDx, przedstawili bieżący stan przygotowań. Aplikacja Sandry Kublik,
wspierającej zespół, została odrzucona przez centralę TED:
zakwestionowano
między
innymi
samodzielność organizacyjną
Kolegium oraz zdolność do zgromadzenia wystarczająco szerokiego
grona uczestników. Zarząd postanowił zrezygnować z samodzielnego
mishowego TEDx i wystąpić z propozycją współpracy do ZSS UW.
Równolegle będą trwać prace nad konferencją poświęconą edukacji
liberalnej, adresowaną głównie do gości zagranicznych. Wstępnie
zaplanowano ją na październik.

Ad pkt 3
Magdalena Front zobligowała się do utworzenia angielskiej wersji strony
na Wikipedii poświęconej Kolegium MISH UW. Na początku zamierza
jednak przeprowadzić konsultacje wśród studentów MISH-u dotyczące
obcojęzycznych nazw kolegium. Kontynuowane będą wysiłki
zmierzające do powołania mishowej Rady Kół Naukowych. Magdalena
Front ma również w planach spotkania: poświęcone Diamentowemu
Grantowi oraz karierom absolwentów MISH-u.
Ad pkt 4
Jakub Sawicki podsumował dotychczasową politykę informacyjną.
Wskazał na konieczność aktualizacji istniejącej bazy studentów,
stworzenia komórki badającej losy absolwentów oraz przygotowania
nowej formy aktywizacji pierwszego rocznika. Przy pomocy członków
zarządu postulaty te zostaną wprowadzone w życie. Sekcja podtrzymuje
też kontakt z samorządem MISH UJ – w nowym roku zostanie ustalona
data wspólnej sesji Zarządów jednostkowych.
Ad pkt 5
Joanna Ucińska przedstawiła sprawozdanie z wyjazdu do Gdańska.
Zarząd nie miał zastrzeżeń do jego organizacji. Poinformowała
również o planach na najbliższą przyszłość. Na drugi semestr
przewidywane są dwie imprezy. Połowinki odbędą się w lutym, zaś
impreza wiosenna przed juwenaliami – przyjmie ona formę pośrednią
między ubiegłorocznymi mishaliami a imprezami z MISMaPem
Ad pkt 6
Inga Bobrowska zamierza zorganizować koncert Jacka Hałasa, znanego
muzyka. Sekcja kultury planuje kilka krótkich wyjazdów teatralnych
sprzężonych z muzeami: do Krakowa, Zakopanego (Teatr Witkacego)
oraz Lublina (Miasto Poezji). Według Przewodniczącej wydawania
newslettera kulturalnego powinno zostać zaniechane ze względu na jego
małą przydatność.

Ad pkt 7
Michał Stefaniak powiadomił zebranych o udanych negocjacjach z
dyrekcją: prof. Wąsowicz zgodził się wyasygnować sześć tysięcy
złotych na promocję MISH-u. Środki te zostaną przeznaczone na:
honorarium dla zwycięzcy konkursu na nowe logo Kolegium MISH
UW, druk materiałów promocyjnych oraz pokrycie kosztów podróży
studentów promujących MISH w swoich szkołach. Po tym
niewątpliwym sukcesie, priorytetem staje się opracowanie
profesjonalnego formularza reklamowego. Będzie on również
nieodzowny w przypadku promocji zagranicznej, zwłaszcza przy
planowanej na październik konferencji.
Ad pkt 8
Tegoroczna reforma tutoringu wprowadziła instytucję koordynatorów
obszarowych. Wychodząc naprzeciw postulatom studentów, Dariusz
Standerski przedstawi propozycję zasad oceny koordynatorów
obszarowych i zaopiniuje możliwość wprowadzenia komplementarnych
koordynatorów studenckich.
Ad pkt 9
Monika Helak uwrażliwiła Zarząd na specyfikę relacji z
Dyrekcją Kolegium. W ramach konstruktywnego dialogu planuje
zorganizowanie w styczniu kolejnego zebrania walnego poświęconego
zasadom studiowania. Monika Helak zauważyła potrzebę większej
aktywizacji studentów w ramach Samorządu. Zarząd zgodził się powołać
Komisję Rewizyjną po przerwie semestralnej. Ustalono również, że
podczas zebrania Zarządu z Dyrekcją Kolegium zostanie
zaproponowany kandydat na opiekuna przyszłego rocznika.
Ad pkt 10
Dariusz Standerski zaproponował utworzenie kalendarza spotkań
Zarządu. Wniosek został odrzucony.

Na tym posiedzenie zakończono.
	
  

