Podsumowanie ankiety „Co studenci MISH myślą o swoim samorządzie?”
W ankiecie wzięło udział 29 osób.
Pierwsze pytanie dotyczyło uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
samorząd. Najwięcej osób (18) zadeklarowało uczestnictwo w spotkaniu
wigilijnym oraz MISHowych połowinkach (11). Popularnością również cieszył się
MISHowy Slam Poetycki (7) oraz Walne Zebranie Studentów z dnia 17. maja br. (7).
Udział w wyjściu do Teatru Powszechnego na spektakl „Juliusz Cezar” zadeklarowało 6
osób, 5 osób brało udział w konkursie na najlepszą pracę roczną i tyle samo osób nie
wzięło udziału w żadnym z wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez
samorząd w minionym roku akademickim. 4 osoby wzięły udział w wydarzeniu
Łyżwy&Piwo, a 3 osoby zadeklarowały kolejno udział w wydarzeniach: wyjście do TR
na spektakl „Możliwość wyspy”, spotkanie o Diamentowym Grancie oraz „SUCHY
PONIEDZIAŁEK albo Ż-ART, czyli sztuka słowa. Sympozjum o sucharach w kulturze”. 2
osoby spośród ankietowanych zadeklarowały udział w wyjeździe do Lublina oraz w
spotkaniu na temat studiów w College of Europe z Przemysławem Pazikiem. Przy
analizie tych danych, trzeba oczywiście pamiętać, że jedna osoba mogła brać udział w
więcej niż jednym wydarzeniu, jak i były osoby, które nie wzięły udziału w
żadnym z wyżej wymienionych.
Drugie pytanie odnosiło się do działalności w Samorządzie – „Czy aktualnie
działasz w samorządzie (np. poprzez sekcje?)”. 69 procent odpowiedziało przecząco, 31
procent twierdząco.
Trzecie pytanie dotyczące roku studiów pokazuje, że w ankiecie wzięły udział
osoby z każdego etapu i stopnia studiów. Najwięcej (27,6 procent) ankietowanych
była na I lub III roku, wysoki procent (10,3 procent) ankietowanych to także osoby z II
roku oraz powtórzonego III i V roku. Osoby z roku IV i V stanowią mniejszość.
Dzięki czwartemu pytaniu dowiadujemy się, że przeważająca większość (96,6
procent) ankietowanych studiuje tylko w Kolegium MISH, jedynie 3,4 procent osób
zadeklarowało studia na innej uczelni lub kierunku.
Piąte pytanie było pytaniem otwartym o ogólną ocenę samorządu. Większość
osób oceniło pracę samorządu jako bardzo dobrą lub dobrą, wystąpiły trzy
wypowiedzi odnoszące się do małej znajomości ludzi w samorządzie, małej wiedzy o
działaniach samorządowych i/lub obojętności wobec wcześniej wymienionych. Biorąc
pod uwagę jednoznacznie pozytywne oceny („dobra”, „bez zastrzeżeń”, „wyśmienita”)
oraz biorąc w nawiasach wypowiedzi wyraźnie humorystyczne („podnieta paragrafami
zakrapiana winiarzami”), trzeba stwierdzić, że ogólna ocena samorządu jest
pozytywna ze wskazaniem na obszary wymagające jeszcze naprawy („Całkiem
przyzwoita. Bardzo dobrze funkcjonuje pion organizujący pośrednictwo między
studentami a samym MISHem, trochę słabiej ten angażujący się w obronę MISHu na

poszczególnych wydziałach”). Pojawiły się także oceny neutralne („spoko, ale nie na
maksa”) oraz jedna bardziej negatywna („ch****o, ale stabilnie”).
Rozwinięciem pytania piątego, jest pytanie szóste, w którym ankietowani w skali
1-5 mieli ocenić pracę samorządu, gdzie 1 to „dramat”, a 5 to „jest super”. 15 osób, czyli
trochę więcej niż połowa (51,7 procent) oceniło pracę samorządu na 4, 9 osób (31
procent) na 5. 4 osoby (13,8 procent) oceniło pracę na 3 i tylko jedna osoba (3,4
procent) oceniła na 2. Nikt nie ocenił na 1. Daje to wynik 4,11/5.
Na pytanie siódme „Które z działań samorządu najbardziej przypadły Ci do gustu
lub pomogły na studiach?” najpopularniejszą odpowiedzią były różnego rodzaju
wyjazdy (7 osób jednoznacznie wskazała na wyjazdy, dodatkowo 2 wskazały wyjazd do
Poronina oddzielnie jako coś fajnego). Docenione zostały także: skrzynka na podania
(5 osób), slam poetycki (oraz ogólnie działalność Sekcji Kultury – 7 osób),
newslettery (3 osoby), spotkanie o Diamentowym Grancie (3 osoby), Szlachetna Paczka
(1 osoba). Doceniona została działalność polityczna ZSSu, informowanie o działaniach
w Kolegium oraz pomoc doraźna, np. w sprawach administracyjnych (łącznie 7 osób).
Zauważona została także odświeżona strona internetowa oraz działalność na
fanpage’u (3 osoby).
Z drugiej strony, pytanie ósme odnosiło się do tych działań lub zaniechań
samorządu, które najmniej przypadły ankietowanym do gustu. Pojawiła się krytyka
ruchu naukowego, braku mishellaneów oraz logo Kolegium MISH. Zostało
wyrażonych parę opinii o niedostatecznym informowaniu o działalności samorządu
i zbyt małej aktywności poszczególnych sekcji. Krytyce została poddana także w
pojedynczych głosach: strona internetowa, wydarzenia kulturalne/integracyjne (za
rzadko, źle zorganizowane, powtarzanie tych samych destynacji).
Pytanie dziewiąte dotyczyło propozycji działań dla samorządu. Głównym
postulatem był postulat o intensyfikację integracji (czy to w postaci wyjazdów, czy
organizowanych wydarzeń, także kulturalnych). Padły propozycje o poprawie
komunikacji, przepływu informacji oraz bardziej zorganizowanej pomocy (poradniki,
dyżury, zaktualizowana lista konsultantów kierunkowych).
W ostatnim pytaniu – dziesiątym - opcjonalnie można było wpisać swoje imię i
nazwisko. Skorzystało 16 osób z 29, przy czym tylko 3 osoby wpisały pełne imię i
nazwisko. Z tego pytania jak zwykle dowiadujemy się, że mishowcy cenią sobie
prywatność i mają wyśmienite poczucie humoru.

