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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 10 października 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. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do porządku obrad. Do zaproponowanego porządku nie zgłoszono uwag.  

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady; 

3. Zaopiniowanie wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

4. Informacje Dyrektora Kolegium; 

 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Przewodniczący zapytał o poprawki do protokołu z posiedzenia Rady Kolegium MISH w dniu 27.06.2018. 

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

Kolegium MISH w dniu 27.06.2018. 

Wyniki głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

3. Zaopiniowanie wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Przewodniczący przekazał głos dyrektorowi Kolegium MISH ds. studenckich dr hab. Małgorzacie Głowackiej-

Grajper, która poinformowała, że zostało złożonych zostało 26 wniosków i wszystkie zostały sprawdzone pod względem 

formalnym i merytorycznym. 

Przewodniczący zarządził głosowe nad przyjęciem wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na rozdanych kartach do głosowania. 

Wyniki głosowania: za – 21, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0 

 

4. Informacje Dyrektora Kolegium 

Przewodniczący poinformował, że 26 sierpnia odbyła się inauguracja roku akademickiego w Kolegium MISH 

połączona ze spotkaniem informacyjnym dla studentów pierwszego roku. Poinformował, że w czasie dzisiejszego 

posiedzenia Senatu UW została nakreślona wstępna, nowa struktura Uniwersytetu, będąca punktem odniesienia dla 

nowego Statutu UW. 

Przewodniczący przekazał głos przewodniczącemu Samorządu Studentów Kolegium MISH Michałowi 

Pawłowskiemu, który podziękował za przełożenie terminu posiedzenia Rady z września na październik, dzięki czemu 

więcej studentów miało możliwość złożenia wniosku o stypendium. Poinformował, że tegoroczny wyjazd integracyjny 

dla studentów pierwszego roku do Poronina miał zmienioną formułę ze względu na jubileusz Kolegium MISH i był 

współorganizowany ze studentami MISH z Uniwersytetu Jagiellońskiego a wśród uczestników pojawił się student 

MISH z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
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Wywiązała się dyskusja dotycząca trudności i szans jakie stwarza nowa Ustawa dla dalszego funkcjonowania 

studiów w formule MISH. 

 

5. 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 
 

 


