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Protokół z posiedzenia Rady Kolegium MISH 

z dnia 28 czerwca 2017 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 zaproponowanego porządku 

posiedzenia. 

Student Michał Pawłowski zaproponował dodanie punktu: Sprawozdanie Samorządu. 

Porządek przedstawiał się następująco: 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

3. Sprawozdanie dyrekcji Kolegium za rok 2016, 

4. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017, 

5. Sprawozdanie Samorządu 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Kolegium MISH. 

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

22.02.2017. Student Ryszard Jamka poprosił o zmianę zapisu swojej wypowiedzi z „Przewodniczący Rady 

udzielił głosu członkowi Samorządu Studentów Ryszardowi Jamce, który zapytał o sposób uczczenia 25-lecia 

istnienia MISH-u, oraz zadeklarował pomoc w tym przedsięwzięciu.” na Przewodniczący Rady udzielił głosu 

członkowi Samorządu Studentów Ryszardowi Jamce, który zapytał o sposób uczczenia 25-lecia istnienia 

MISH-u, oraz zadeklarował pomoc studentów w tym przedsięwzięciu. 

 

3. Sprawozdanie dyrekcji Kolegium za rok 2016 

Przewodniczący Rady przypomniał o nowej kadencji dyrekcji Kolegium MISH od roku 2016, której 

skład pozostał bez zmian, ale została wybrana już zgodnie z nową procedurą. 

Przewodniczący Rady przypomniał o zmianach w systemie tutoringu. 

Przewodniczący Rady poinformował o dobrej sytuacji finansowej Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady poinformował o trwających zmianach minimów programowych, wynikających 

ze zmian programów na poszczególnych wydziałach. 

Przewodniczący Rady przypomniał o zmianach w Zasadach Studiowania, m.in. wprowadzeniu zajęć 

wspólnych dla wszystkich studentów Kolegium. 

Przewodniczący Rady poinformował o trwającej realizacji pomysłu zbudowania modułu grantów 

paranaukowych, które pomagałyby wspierać ruch naukowy w ramach Kolegium. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że afiliowana przy Kolegium MISH Katedra im. Tadeusza 

Mazowieckiego ma stać się centrum koncentrującym się na edukacji politycznej i obywatelskiej. 

Przewodniczący Rady poinformował o podjęciu działań mających na celu zmianę warunków 

lokalowych Kolegium i zapytał o pytania do przedstawionego materiału. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu studentowi Ryszardowi Jamce, który zapytał o punkt sprawozdania 

dyrektora dotyczący wyjaśnienia relacji Kolegium MISH z Kolegium MISMaP. 

Przewodniczący wyjaśnił, że oferta dydaktyczna Kolegium MISMaP nie powiela oferty dydaktycznej 

Kolegium MISH, ponieważ zabrania łączenia dwóch kierunków humanistyczno-społecznych i jednocześnie 

wymagane jest, żeby kierunek podstawowy był kierunkiem ścisłym. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu studentowi Szymonowi Rębowskiemu, który zapytał czy 

wydawane monografie nie staną się konkurencją dla wznawiającego swoją działalność pisma Mishellanea. 

Dr hab. Marek Węcowski wyjaśnił, że monografie będą wydawane nieregularnie w formie książek, co 

nie stanowi konkurencji. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu studentce Magdalenie Piśko, która zapytała o obchody jubileuszu 

powstania Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady poinformował, że formalnie Kolegium MISH zaczęło funkcjonować od roku 

1993 i jubileusz będzie obchodzony na początku semestru letniego 2018 roku. Zaproponował powołanie przed 

wakacjami letnimi zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie obchodów jubileuszu. 

 

Sprawozdanie dyrekcji Kolegium za rok 2016 stanowi Załącznik nr 1  

 

4. Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu studentowi Szymonowi Rębowskiemu, który poprosił o 

wyjaśnienie zawartości kategorii pozostałych kosztów rzeczowych w planie rzeczowo-finansowym na rok 

2017. 

Pełnomocnik Kwestora Marzena Jesiotr wyjaśniła, że są to środki przeznaczone na rozliczenie 

Kolegium MISH z jednostkami dydaktycznymi za zajęcia, wynagrodzenia dla koordynatorów obszarowych, 

środki na wspieranie kół naukowych, granty, działalność bieżącą, środki na infrastrukturę przy zmianie lokalu 

Kolegium MISH. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku posiedzenia. 

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Kolegium MISH wraz ze zgłoszoną poprawką. 

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania dyrekcji Kolegium za rok 2016. 

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

 

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 stanowi Załącznik nr 2 
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5. Sprawozdanie Samorządu 

Przewodniczący Rady udzielił głosu studentowi Michałowi Pawłowskiemu, który poinformował o 

przeprowadzonej akcji MISH w szkołach, która odbyła się w mniejszej ilości szkół w porównaniu z poprzednią 

edycją, ale objęła więcej liceów spoza Warszawy. Zauważył, że Samorząd Studentów Kolegium MISH 

organizował spotkania integracyjne i szkoleniowe, podjął działania mające na celu wydawanie pisma 

Mishellanea,  

Przewodniczący Rady udzielił głosu studentowi Pawłowi Zalewskiemu, który poinformował o 

zaobserwowaniu zaostrzania się kwestii administracyjnych na wydziałach w stosunku do studentów Kolegium 

MISH w obszarach minimów programowych i rekomendacji oraz rejestracji na przedmioty. Problemy dotyczą 

szczególnie Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Psychologii, Wydziału Artes Liberales. 

Przewodniczący Rady udzielił doc. Annie Rosner, która przypomniała, że termin rekomendacji został 

uzgodniony z Samorządem Studentów Kolegium MISH. Wyjaśniła, że wcześniejszy termin przyznawania 

rekomendacji ma na celu umożliwić studentom przystąpienie do rejestracji na zajęcia za pośrednictwem 

USOSWeb. 

 

Sprawozdanie Samorządu stanowi Załącznik nr 3 

 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski i udzielił głosu dr Łukaszowi Książykowi, który zapytał 

o możliwość finansowania kół naukowych ze środków Kolegium MISH. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu doc. Annie Rosner, która wyjaśniła, że koła naukowe działają przy 

jednostkach dydaktycznych. Dr hab. Marek Węcowski potwierdził, że koła naukowe działają przy dziedzinach 

lub wydziałach. 

Przewodniczący Rady poinformował, że dofinansowane mogą być inicjatywy międzyobszarowe i 

projekty interdyscyplinarne. 

Przewodniczący Rady zapytał o wolne wnioski. Ponieważ nikt nie zgłosił żadnego wniosku, zamknął 

posiedzenie. 

 

Protokołował                Przewodniczący Rady Kolegium MISH 

 
        mgr Krzysztof Zieliński      prof. dr hab. Marek Wąsowicz 
 


