Protokół
Nr 3/2015
z 3. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW z dnia 10 marca 2016
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie ZSS Kolegium MISH:
1. Ryszard Jamka – Przewodniczący ZSS Kolegium MISH UW
2. Joanna Ucińska – Wiceprzewodnicząca ZSS Kolegium MISH UW
3. Marcin Kozak
4. Helena Teleżyńska
5. Justyna Białobrzeska
6. Konrad Rydel
7. Michał Pawłowski
Członkowie Komisji Rewizyjnej Kolegium MISH:
1. Bartosz Cheda
Posiedzenie rozpoczęto 22 listopada o godzinie 17:00, a zakończono o godzinie 20:00
Posiedzeniu przewodniczył: Ryszard Jamka.
Posiedzenie protokołował: Marcin Kozak.
Ryszard Jamka otworzył posiedzenie i zaproponował następujący porządek obrad:
1. Informacje od Przewodniczącego ZSS Kolegium MISH UW;
2. Uchwała ws. Rzecznika Praw Studenta w Kolegium MISH UW;
3. Informacje od przewodniczących sekcji;
4. Dyskusja na temat wyjazdu zagranicznego;
5. Wolne wnioski.
Proponowany porządek obrad został jednogłośnie zaakceptowany.
Ad pkt 1
Przewodniczący omówił działania poszczególnych Sekcji oraz przedstawił koncepcję działań
na przyszłe miesiące. Omówił akcję „MISH w szkołach”, wskazując na skuteczność takich
działań, a także pochwalił materiały multimedialne (prezentację) zaprojektowane na cele tej
akcji. Jednogłośnie przyjęto potrzebę poszerzania zakresu tej działalności. Wskazał także na
najbliższe projekty, które wypada ukończyć: przyrzeczoną nową stronę internetową,
konferencję związaną z międzyobszarowością, „Mishellanea”. Poza tym: sprawy techniczne,
takie jak koordynowanie promocji wydarzeń. Podniesiono także sprawę ewentualnych
ekwiwalentów dla semiotyki logicznej.
Ad pkt 2
Została podjęta uchwała dotycząca Rzecznika Praw Studenta, co stwierdza uchwała nr 13.
Ad pkt 3
Informacje od przewodniczących Sekcji:
1. Przewodniczący Sekcji Organizacji i Integracji przedstawił efekt działań „Szlachetnej
Paczki”, a także pozytywnie ocenił ostatnią imprezę integracyjno-klubową
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organizowaną przez Samorząd. Przedstawił także swoją koncepcję wyjazdu
zagranicznego.
Przewodnicząca Sekcji Naukowej opowiedziała o zorganizowanym spotkaniu w
sprawie Diamentowego Grantu, które zakończyło się sukcesem – przybyło wielu
zainteresowanych, a spotkanie prowadzili laureaci wyżej wymienionego grantu
(Krzysztof Gubański, Marcin Krasowski i Marek Golonka).
Przewodnicząca Sekcji Kultury poinformowała o planowanych najbliższych wyjściach
kulturalnych.
Przewodniczący Sekcji Informacji przedstawił swoje wątpliwości związane z budową
strony oraz zapytał o zakres budżetu na ewentualne komercyjne usprawnienia strony.
Pozytywnie ocenił także akcję „MISH w szkołach”, dla której przygotował prezentację.
Przewodniczący Sekcji Promocji omówił nowe pomysły na promocję Kolegium (listy
do uczniów szkół średnich) i przedstawił problemy związane z prezentowaniem MISHu
w liceach.
Przewodnicząca Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych omówiła sprawy związane z
Dniem Otwartym UW, który się pokrywa z wyjazdem zagranicznym.

Ad pkt 4
Postanowiono, iż wybór miasta należy poddać szerszej debacie z użyciem demokratycznych
narzędzi konsultacyjnych, takich jak ankieta na platformie komunikacji społecznej. Dyskusje
ekonomiczno-socjologiczne wskazały na istotny związek między pieniędzmi, atrakcyjnością
miasta i frekwencją. Lwów okazał się miastem nad wyraz trudnym w kontekście organizacji.
Ad pkt 5
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
Na tym posiedzenie zakończono.

