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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia 

Przewodniczący Rady Kolegium MISH prof. dr hab. Marek Wąsowicz, przywitał zebranych i otworzył 

posiedzenie Rady Kolegium MISH. Na wniosek Samorządu Studenckiego Kolegium MISH zaproponował dodanie do 

rozesłanego wcześniej porządku obrad punk: Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego MISH UW. 

Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności punktów w stosunku do rozesłanego porządku obrad i zapytał 

o uwagi. Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono uwag.  

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018; 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady; 

4. Przyjęcie sprawozdania Dyrekcji Kolegium za rok 2017; 

5. Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego MISH UW; 

 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

2. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 

Przewodniczący wyjaśnił z czego wynika ujemna wartość na pozycji Działalność dydaktyczna finansowana z 

przychodów własnych i przekazał głos studentowi Michałowi Pawłowskiemu, który zapytał z czego wynikają: niższa 

kwota dotacji budżetowej oraz wzrost wydatków na cele dydaktyczne. Przewodniczący wyjaśnił, że poprzez konto 

Kolegium MISH przechodziły środki na Konkurs Debat – kwota była znaczna i była wpisana jako przychód Kolegium, 

chociaż były to przyznane środki celowe. Wyższa kwota wydatków na cele dydaktyczne wynika z przewidywania 

wyższych kwot na cele projektów naukowych dla studentów Kolegium.  

Przewodniczący zarządził głosowe nad pozytywnym zaopiniowaniem planu rzeczowo-finansowego na rok 

2018. 

Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

Załącznik 1: Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018 

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Przewodniczący zapytał o poprawki do protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH w dniu 24.01.2018. 

Ponieważ nikt nie zgłosił poprawki, Przewodniczący zarządził głosowe nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady 

Kolegium MISH w dniu 24.01.2018. 

Wyniki głosowania: za – 20, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

4. Przyjęcie sprawozdania Dyrekcji Kolegium za rok 2017 

Przewodniczący poinformował, że rok 2017 był kolejnym rokiem funkcjonowania nowego systemu tutorskiego, 

finansowanego ze środków centralnych, natomiast rok 2018 jest drugim rokiem, w którym obowiązuje ten sposób 

finansowania, co przekłada się na podniesienie stabilności finansowej Kolegium w odróżnieniu od wcześniejszego 
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sposobu finansowania, które polegało na przyznawaniu dotacji celowych Rektora. Pierwotnym założeniem 

finansowania było przyjęcie kosztochłonności studiów w Kolegium MISH na poziomie 1, co szybko okazało się być 

wartością znacznie niedoszacowaną. 

Przewodniczący poinformował o przeniesieniu siedziby Kolegium MISH pod adres Prosta 69. Możliwość 

dysponowania własną salą dydaktyczną pozwala na rozszerzanie oferty dydaktycznej zajęć dedykowanych studentom 

Kolegium MISH. 

Przewodniczący zaprosił do zadawania pytań i przekazał głos dr hab. Markowi Węcowskiemu, który wskazał, 

że w sprawozdaniu znalazł się punkt 3 – sprawy naukowe, którego nie było w latach ubiegłych. Spowodowane jest to 

m.in. pojawieniem się programu grantów naukowych dla studentów Kolegium, który dalej będzie rozwijany, oraz 

reaktywacją pisma naukowego Kolegium. 

Przewodniczący przekazał głos studentowi Michałowi Pawłowskiemu, który zapytał o ilość wszystkich 

wniosków grantowych, które uzyskały finansowanie. 

Dr hab. Marek Węcowski odpowiedział, że były to dwa wnioski. 

Przewodniczący zarządził głosowe nad przyjęciem sprawozdania Dyrekcji Kolegium za rok 2017. 

Wyniki głosowania: za – 19, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

Załącznik 2: Sprawozdanie Dyrekcji Kolegium MISH za rok 2017 

 

5. Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego MISH UW 

Przewodniczący przekazał głos studentowi Michałowi Pawłowskiemu, który przypomniał, że w bieżącym roku 

odbył się jubileusz 20-lecia Kolegium MISH. Poinformował o planowanym wyjeździe integracyjnym dla studentów I 

roku do Poronina. Samorząd Studencki przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi wystosował list otwarty do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz posłów z komisji sejmowej. Poinformował o promocji Kolegium w 

liceach, która miała miejsce podczas 28 spotkań w 17 liceach. W ramach działań promocyjnych zostało wysłanych 

prawie 700 listów do laureatów i finalistów konkursów olimpiad przedmiotowych. 

 

Załącznik 3: Sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego MISH UW 

 

6. Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodniczący zapytał o wolne wnioski. Ponieważ wolnych wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący 

zamknął posiedzenie. 

 

 

Protokołował                Przewodniczący Rady Kolegium MISH 

 
        mgr Krzysztof Zieliński      prof. dr hab. Marek Wąsowicz 
 

 


