Protokół
Nr 3/2017
z 3. posiedzenia Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH UW
z dnia 17 marca 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie ZSS Kolegium
MISH:
Michał Pawłowski –
Przewodniczący ZSS
Kolegium MISH UW
Maciej Bednarski Wiceprzewodniczący ZSS
Kolegium MISH UW
Julia Suchocka

Członkowie Komisji
Rewizyjnej:
Bartosz Cheda Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej MISH UW

Goście:
Ryszard Jamka - były
Przewodniczący ZSS
Kolegium MISH UW, Poseł
Parlamentu Studentów UW

Paweł Zalewski
Szymon Rębowski
Patrycja Gliwka
Julia Właszczuk
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 17:30 17-ego marca 2017 roku, a zakończono o godzinie
19:25.
Posiedzeniu przewodniczył: Michał Pawłowski.
Posiedzenie protokołował: Paweł Zalewski.

Michał Pawłowski otworzył posiedzenie i zaproponował następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Wybór protokolanta;
3. Podjęcie uchwał ws. ewaluacji sekretariatu i omówienie zmian na stanowisku Rzecznika
Praw Studenta;
4. Omówienie postulatu samorządowego - powołania kolejnego opiekuna roku;
5. Zaprezentowanie oraz dyskusja nad projektem systemu grantu mishowego;
6. Snucie (<3) planów związanych z Dniem Otwartym UW;
7. Omówienie pracy każdej sekcji oraz planów na przyszłość;
8. Dyskusja na temat prawdopodobnych przyszłych zmian w Regulaminie Samorządu
Studentów UW, wymagających nowelizacji przepisów obowiązujących w Samorządzie
kMISH;
9. Wolne wnioski;

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Przez aklamację została także przyjęta
kandydatura Pawła Zalewskiego na protokolanta.
Ad. 3.
Michał Pawłowski zaproponował powołanie nowego RPS-a, którym ma być Maciej Bednarski,
ze względu na wyjazd poprzedniego Rzecznika, Filipa Jeglińskiego. Nikt nie miał
przeciwwskazań. Uchwała została podjęta.
Michał Pawłowski przedstawił projekt kolejnej uchwały, dotyczący ewaluacji sekretariatu.
Wywiązała się dyskusja o tym, jaką ocenę powinno się wystawić. Z dyskusji wynikło, że
Zarząd ocenia pracę sekretariatu jako “dostateczną”. Uchwała została podjęta.

Ad. 4.
Przewodniczący ZSS MISH UW przedstawił pomysł powołania nowego opiekuna roku.
Przedstawił naturalnego kandydata na to stanowisko - dra Piotra Pomianowskiego. Michał
Pawłowski zapytał o inne propozycje. Maciej Bednarski zapytał, czy doktorant może być
opiekunem roku, co wywołało dyskusję. Julia Właszczuk zaproponowała kandydaturę dr
hab. A. Horeckiej z IF. Szymon Rębowski zaproponował dr hab. Błażeja Brzostka z IH. Julia
Właszczuk zaproponowała dra Pawła Dobrosielskiego z IKP.
Zgodzono się, że dr Pomianowski jest najlepszym pomysłem, a - jeżeli ewentualnie
negocjacje z nim będą nieudane - to wtedy podjęte zostaną działania w innym kierunku.
Ustalono, że Michał Pawłowski i Paweł Zalewski zaproponują stanowisko dr-owi
Pomianowskiemu. Ryszard Jamka dodał, że warto sprawdzić jego kompetencje w zakresie
znajomości Zasad Studiowania i orientowania się w specyfice studiowania na MISH-u.

Ad. 5.
Michał Pawłowski przedstawił projekt mishowego grantu. Paweł Zalewski zapytał, dlaczego
projekt zakłada maksymalnie 3 semestry grantu. Szymon Rębowski wytłumaczył, że idea
tego grantu jest taka, że mają to być mniejsze, studenckie i - prawdopodobnie - pierwsze
projekty.
Projekt został zaaprobowany. Szymon Rębowski zobowiązał się do kontynuowania pracy nad
projektem razem z dr hab. Markiem Węcowskim.

Ad. 6.
Michał Pawłowski przypomniał, że zbliża się Dzień Otwarty UW. W związku z obłożeniem
sekretariatu sytuacja wygląda tak, że mgr Sobótka potrzebuje pomocy większej ilości
studentów w organizacji Dnia Otwartego UW. Michał Pawłowski przedstawił główne plany
sekretariatu na rzeczone przedsięwzięcie. Przewodniczący ZSS MISH UW zaproponował,
żeby w przygotowanie promocyjne zaangażowana była przewodnicząca sekcji promocji.
Ustalono, że w Dzień Otwarty ZSS na pewno będzie reprezentował Szymon Rębowski.
Maciej Bednarski zaproponował, żeby zaangażować studentów spoza ZSS za pomocą grupy
na Facebooku oraz newslettera.

Ustalono, że informacja o możliwość zaangażowania się w Dzień Otwarty zostanie
zamieszczona po stworzeniu wydarzenia wyjazdu do Lwowa, o czym więcej obiecał
opowiedzieć przewodniczący sekcji organizacji i integracji w odpowiednim punkcie
porządku obrad.
Ad. 7.
• Sekcja Kultury - Julia Właszczuk
Michał Pawłowski podsumował dotychczasową pracę przewodniczącej sekcji. Omówiono
newslettery kulturalne, które uznano za świetnie skonstruowane.
Pochwalono przewodniczącą sekcji za zaaranżowanie Nocy Filmowej MISH. Przewodniczący
zachęcił wszystkich członków ZSS MISH UW do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Poruszono również kwestię kolejnego wyjścia do teatru oraz Shlamu. Przewodnicząca
zapewniła, że pracuje nad tymi kwestiami.

• Sekcja Informacji - Julia Suchocka
Michał Pawłowski podsumował dotychczasową pracę przewodniczącej sekcji. Pochwalił ją
za bardzo dobrze skonstruowane newslettery. Poprosił ją także o częstsze przejawianie
inicjatywy.
Przewodniczący ZSS MISH UW zaproponował, żeby stworzyć ankietę dot. oceny pracy ZSS
MISH UW. Ustalono, że ankieta zostanie stworzona i udostępniona przed sesją letnią w
czerwcu.
Ryszard Jamka poruszył kwestię braku konsultacji dot. szykowanych zmian w Zasadach
Studiowania. Przewodnicząca Sekcji przyznała, że nie pomyślała o konsultacjach, ale jest
otwarta na konsultacje społeczne w każdej kwestii w przyszłości. Zdecydowano się
poruszyć tę kwestię w pkt 9 porządku obrad.
Julia Suchocka zwróciła uwagę, że zdaje sobie sprawę, że newslettery powinny być
częściej, ale jednocześnie zaapelowała o lepszą komunikację w przypadku tworzenia
wydarzeń, żeby nie nakładały się one na siebie, ponieważ utrudnia to przekazywanie
informacji studentom.
Michał Pawłowski zachęcił przewodniczącą sekcji do większego zaangażowania na grupie na
Facebooku.

• Sekcja Promocji - Patrycja Gliwka
Przewodniczący ZSS MISH UW poprosił o pomoc w przygotowaniu promocji na Dniu
Otwartym. Przewodnicząca sekcji przedstawiła statystyki dot. akcji MISH w szkołach.
Pochwalono ją za dobre wyniki, choć podkreślono, że może być jeszcze lepiej. Dodano
również, że z tej akcji warto pochwalić się zdjęciami.
Poruszono także kwestię listów do laureatów olimpiad. Przewodnicząca Sekcji przedstawiła
swoje plany na to przedsięwzięcie.

Michał Pawłowski zaproponował zorganizowanie spotkania z absolwentami Kolegium, z
czym zgodziła się przewodnicząca sekcji.

• Sekcja Dydaktyczna - Maciej Bednarski
Maciej Bednarski stwierdził, że póki co bardziej zaangażował się w swoją pracę jako
Wiceprzewodniczący ZSS MISH UW. Przypomniał, że czuwa nad pomocą na grupie na
Facebooku. Zapewnił, że zrobił wstępne rozpoznanie do pracy nad poradnikami. Julia
Suchocka zaproponowała swoją pomoc przy konsultacjach dot. poradników.
Przewodniczący ZSS MISH UW powiedział, że pierwszy poradnik powinien się ukazać do
końca marca.
W trakcie porywającej opowieści Wiceprzewodniczącego ZSS MISH UW rewident - Bartosz
Cheda - odpłynął.
Michał Pawłowski zachęcił przewodniczącego sekcji, aby częściej udzielał się na grupie.
Ryszard Jamka dodał, że ZSS powinien znać Zasady Studiowania, aby w przyszłości uniknąć
dezinformacji. Michał Pawłowski przypomniał w końcu o liście konsultantów.

• Sekcja Naukowa - Szymon Rębowski
Michał Pawłowski pochwalił przewodniczącego sekcji za pracę przy systemie grantowym
MISH.
Poruszono kwestię spotkania w sprawie Diamentowego Grantu. Stwierdzono, że spotkanie
zostanie zaplanowane zbiorczo dla większej ilości grantów, za co odpowiedzialni będą
Szymon Rębowski i Maciej Bednarski. Wstępnie ustalono termin na 10 kwietnia.
Szymon Rębowski powiedział, że powstało koło naukowe, które będzie zajmowało się
wydawaniem Mishellaneów. Zapowiedział rekrutację do koła w najbliższej przyszłości.
Przewodniczący sekcji dodał również, że spróbuje stworzyć spis działających kół
naukowych przy Kolegium.
W międzyczasie Bartosz Cheda opuścił spotkanie.

• Sekcja Organizacji i Integracji - Paweł Zalewski
Michał Pawłowski pochwalił przewodniczącego sekcji za organizację Połowinek oraz za
zacieśnienie więzów z Instytutem Socjologii (impreza na dzień Św. Patryka).
Paweł Zalewski powiedział, że informacje dla studentów o wyjeździe do Lwowa będzie
udostępniona w najbliższą niedzielę. Został zarezerwowany hostel w okolicach centrum
Lwowa. Przewodniczący Sekcji przedstawił problemy związane z wystawianiem faktur we
Lwowie, a także inne kwestie logistyczne (m. in. autokar oraz ubezpieczenie).
Paweł Zalewski zaproponował wstępne ustalenie terminu obozu zerowego w Poroninie.
Dodał, że ZSS WAL UW jest zainteresowany wspólnym wyjazdem. W wyniku dyskusji
ustalono termin na 11 - 17 września.

Ad. 8.
Paweł Zalewski stwierdził, że ZSS MISH UW powinien powołać komisję ds. nowelizacji
regulaminu samorządu Kolegium MISH UW, w związku z nadchodzącymi zmianami
regulaminowymi na szczeblu centralnym. W założeniu komisja powinna się składać ze
wszystkich chętnych na dyskusję dot. zmian w regulaminie. Dodał, że będzie to dobra
okazja do wprowadzenia zmian kosmetycznych oraz ewentualnych reform, o których mówi
się wśród studentów od pewnego czasu (m. in. sprawa ordynacji wyborczej w samorządzie
Kolegium). W toku dyskusji stwierdzono, że jest to dobry pomysł, choć należy zastanowić
się nad konkretnymi zmianami. Ustalono, że do tej kwestii powróci się, gdy będzie lepiej
znany termin uchwalenia nowego Regulaminu Samorządu Studentów UW.
Ad. 9.
Paweł Zalewski poruszył kwestie powołania jednostkowej komisji wyborczej. Ryszard
Jamka dodał, że jest to dobry pomysł. Ustalono, że zostaną podjęte kroki, aby powołać
nową jednostkową komisję wyborczą.
Szymon Rębowski zaproponował powrót do dyskusji dot. braku konsultacji przy
potencjalnych zmianach w Zasadach Studiowania, którą rozpoczął Ryszard Jamka w pkt 7.
Zgodzono się, że brak konsultacji ze studentami był spowodowany nieuwagą, lecz nadal nie
powinien się zdarzyć. Szymon Rębowski zauważył przy tym, że potencjalne zmiany w
Zasadach Studiowania nie dotkną żadnego obecnego studenta Kolegium, a jedynie tych,
którzy zostaną przyjęci na studia w bieżącym roku. Ustalono, że ZSS MISH UW będzie
częściej informował studentów o tego typu zmianach.
Ryszard Jamka zaproponował, żeby ZSS sprawozdał się na walnym zgromadzeniu studentów
Kolegium. Ustalono, że przed sesją letnią zostanie zwołanie walne zgromadzenie
studentów kMISH.

Na tym posiedzenie zakończono.

