Sprawozdanie
RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW KOLEGIUM MISH UW
ZA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
DZIAŁANIA FORMALNE
ORGANIZACJA STUDIÓW I PLANY ROCZNE
Początek kadencji upłynął pod znakiem zamętu związanego z nową “Organizacją
Studiów”, która zastąpiła dawne “Zasady Studiowania”. W związku z niedawno
wprowadzonymi przepisami i składaniem przez studentów planów rocznych
pozostawałem w kontakcie z Dyrekcją oraz wszystkimi osobami pełniącymi obowiązki
opiekuna roku, rozwiązując zarówno wątpliwości systemowe, jak indywidualne,
dotyczące spraw poszczególnych studentów. Trwają także rozmowy z Dyrekcją na
temat powołania oficjalnych, pełnoprawnych opiekunów roku.
REGULAMIN I KOMISJA REWIZYJNA
Ważnymi postulatami wyborczymi było uchwalenie nowego regulaminu samorządu
studentów Kolegium MISH oraz - w konsekwencji - reaktywowanie Komisji Rewizyjnej
Samorządu Studentów Kolegium MISH. Niestety, w międzyczasie zmienił się
Regulamin Samorządu Studentów UW, któremu podlegamy, a którego najnowsza
wersja nie przewiduje możliwości uchwalenia regulaminu samorządu jednostki ani
nawet zwołania Walnego Zebrania. Pracujemy nad znalezieniem rozwiązania tej
sytuacji, po sesji możecie spodziewać się konkretnych informacji.
WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH SEKCJI RADY I WSPÓLNE PROJEKTY
Na podkreślenie zasługuje forma pracy tegorocznej kadencji samorządu. Działamy
bowiem zespołowo i międzysekcyjnie. Dzięki tej współpracy sukcesem zakończyła się
MISHowa Wigilia, która ze względu na pandemię po raz pierwszy odbyła się w wersji
online. Mimo niecodziennej formy, cieszyła się wielkim zainteresowaniem szeroko
rozumianej MISHowej społeczności, poza studentami odwiedzili nas bowiem
opiekunowie roku, koordynatorzy dziedzinowi, tutorzy i przedstawiciele Dyrekcji, a
zebrana podczas licytacji kwota przekroczyła znacznie wyniki uzyskane podczas
wigilii z poprzednich lat.

SEKCJE
W poszczególnych Sekcjach udało nam się zgromadzić pokaźną liczbę studentek i
studentów z różnych lat studiów, dzięki czemu już teraz mogliśmy rozpocząć prace
nad większymi projektami, takimi jak MISHowy Festiwal Kulturalny czy konferencja
naukowa. W każdej chwili można zaangażować się w nasze działania, samorząd to
wszak wszystkie studentki i wszyscy studenci Kolegium!
DYŻURY
Pozostajemy w stałym kontakcie ze studentkami i studentami Kolegium, stąd, aby ten
kontakt ułatwić, zaczęliśmy organizować dyżury samorządowe, podczas których
odpowiadamy na pytania zainteresowanych, wspólnie szukamy nowych ścieżek
rozwoju samorządu i naszej społeczności akademickiej. Od początku kadencji odbyły
się już trzy takie dyżury.
RADA DYDAKTYCZNA
Tematem pierwszego zwołanego posiedzenia Rady Dydaktycznej była zmiana zasad
rekrutacji do Kolegium MISH. Dyrekcja zaproponowała jednorazowe usunięcie
rozmów kwalifikacyjnych z procedury rekrutacji z racji trudności wynikających z
pandemii koronawirusa. Gdyby tak się stało, już trzeci rok z rzędu rozmowy nie
odbyłyby się. Jako reprezentanci studentów w Radzie przekonaliśmy większość
członków Rady do naszych argumentów przeciwko zniesieniu rozmów
kwalifikacyjnych. W rezultacie większość członków Rady zagłosowała przeciwko
wnioskowi o zmianę zasad rekrutacji. W dalszym ciągu pracujemy nad sposobem
zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych latem bieżącego roku.
DZIAŁANIA W RAMACH SEKCJI
KONKURSY I PROMOCJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Choć pandemia silnie uderzyła w teatry, to wciąż uzyskujemy od nich liczne
zaproszenia. Od początku kadencji przekazaliśmy osobom studiującym w naszym
Kolegium 4 darmowe kody dostępu na spektakle Teatru Studio, zaś 3 osoby zostały
nagrodzone podwójnymi voucherami na dowolne spektakle Teatru Dramatycznego
w ramach konkursu z okazji Dnia Sprzątania Biurka, współorganizowanego z Sekcją
Informacji. Akcje te tradycyjnie już spotkały się z uznaniem osób studiujących w
naszym Kolegium. Oprócz wychodzących regularnie newsletterów kulturalnych, o
nadchodzących wydarzeniach kulturalnych powiadamiamy również poprzez fanpage
Samorządu Studentów Kolegium MISH i konto na Instagramie, do śledzenia których
zachęcamy. Bardzo często czynimy to w ramach kooperacji z innymi podmiotami,

takimi jak teatry czy Komisja Kultury Samorządu Studentów Wydziału Prawa i
Administracji, z którą nawiązaliśmy w ubiegającym semestrze bliższą współpracę.
MISHOWE WIECZORKI FILMOWE
Kontynuując rozpoczętą w zeszłym roku inicjatywę, od początku kadencji
przeprowadziliśmy zdalnie dwa MISHowe Wieczorki Filmowe z wykorzystaniem
usługi Teleparty (dawniej Netflix Party) w serwisie Netflix. Pierwszy z nich stanowił
seans “Układu zamkniętego” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, z kolei drugi, który
odbył się w ramach MISHowych obchodów wigilijnych, a poświęcony był komedii “O
północy w Paryżu” w reżyserii Woody'ego Allena.
MISH W TEATRZE
Na początku stycznia przeprowadziliśmy zdalnie wspólne oglądanie nagrania
“Umarłej klasy” w reżyserii Tadeusza Kantora, zarejestrowanego przez zespół pod
kierunkiem Andrzeja Wajdy. Co godne uwagi, każdy mógł uczestniczyć w wydarzeniu
bezpłatnie, gdyż nagranie jest legalnie ogólnodostępne w sieci. Ponadto, jako że
znaczną część gości stanowiły osoby studiujące spoza MISH, inicjatywa promowała
również nasze Kolegium i jego życie kulturalne na gruncie uniwersytetu. Po spektaklu
tradycyjnie nastąpiła dyskusja nad obejrzanym dziełem, podczas której osoby
uczestniczące dzieliły się ciekawymi i wnikliwymi uwagami.
MISHOWE WIECZORKI LITERACKIE
Od początku kadencji przeprowadziliśmy zdalnie dwa wieczorki literackie, kolejno
pod hasłem “***** *** oczami twórców” i “Halucynacje”. Wystąpiło w nich łącznie 15
osób i jeden zespół muzyczny. Spośród nich, na uwagę zasługuje gość z Rumunii,
ponadto spotkania zaczynają cieszyć się zainteresowaniem poetów
doświadczonych, z uznanym dorobkiem wydawniczym. Nagrania wieczorków, które
wciąż są dostępne online, wyświetlono łącznie 692 razy. W ubiegającym semestrze
inicjatywa stała się również okazją do poszerzania współpracy z innymi uczelniami i
organizacjami — zaplecze techniczne spotkań zorganizowali dotychczasowi
widzowie, Janusz Witkowski z Politechniki Wrocławskiej i Michał Żłobicki z
Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś VIII MISHowy Wieczorek Literacki pod hasłem
“Halucynacje” objął swoim patronatem medialnym portal “Wolne Lektury”. W tym
miejscu pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do
uświetnienia wieczorków.
MISHOWY WIECZOREK MUZYCZNY
W połowie stycznia odbyło się wydarzenie Sekcji Kultury nowego typu — I MISHowy

Wieczorek Muzyczny. Podobnie jak pozostałe przedsięwzięcia, spotkanie zostało
przeprowadzone zdalnie. Osoby uczestniczące w wydarzeniu, po krótkim wstępie
prowadzących, wysłuchały najpierw albumu “Sticky Fingers” zespołu The Rolling
Stones z wykorzystaniem usługi “Group Session” w serwisie Spotify, a następnie
poddały go niezwykle ciekawej dyskusji, poruszającej również osobiste
doświadczenia i emocje związane z płytą. Wreszcie, po oficjalnej części wydarzenia,
tradycyjnie nastąpił kameralny afterek. Szczególne podziękowania należą się Ani
Pajor, która pomogła zorganizować i przeprowadzić spotkanie.
ANGAŻOWANIE STUDENTÓW W DZIAŁALNOŚCI SEKCJI
W tym zakresie na szczególne wyróżnienie zasługuje Sekcja Informacji. Do tej pory
Sekcja Informacji była de facto sekcją jednoosobową, w której przewodnicząca lub
przewodniczący wykonywali wszystkie zadania związane z jej działalnością. W tej
kadencji to się zmieniło. Aktualnie Sekcja Informacji to prężnie działający zespół
kilkunastu osób, które wspierają przewodniczącą sekcji w wielu zadaniach i
przyczyniają się nie tylko do usprawnienia rutynowych działań (jak na przykład
ogłaszanie samorządowych wydarzeń na koncie instagramowym), ale także do
przeprowadzania dodatkowych inicjatyw (jak konkursy czy akcje informacyjne).
UJEDNOLICENIE SZATY GRAFICZNEJ SAMORZĄDU
Wszystkie grafiki do samorządowych ogłoszeń i wydarzeń tworzone są przez Sekcję
Informacji według jednego klucza i stylu. Dodatkowo, pozwala to Sekcji Informacji na
wgląd we wszystkie działania samorządu i daje możliwość współpracy ze wszystkimi
sekcjami i ewentualnej pomocy przy organizacji niektórych akcji czy wydarzeń.
KONTO NA INSTAGRAMIE I STRONA INTERNETOWA
Konto na Instagramie zostało założone w zeszłym roku akademickim i na ten moment
ma 146 obserwujących. Nie jest to wiele, ale nasze posty trafiają zawsze do ponad
100 osób, a liczby (choć powoli) rosną. W ramach “ożywiania” tego konta
przeprowadziliśmy akcję MISHowego Bingo oraz konkurs z okazji Dnia Sprzątania
Biurka. Nagrody w tym konkursie (vouchery na dowolne przedstawienie w Teatrze
Dramatycznym) zapewniła Sekcja Kultury. Strona internetowa samorządu jest
aktualizowana na bieżąco. Dodatkowo stopniowo uzupełniamy ją o treści archiwalne
z poprzedniej strony i porządkujemy je.
PORADNIKI REJESTRACJI
Przygotowane zostały poradniki rejestracji na zajęcia na WPiA oraz WPsych dla
MISHowców. Zostały one udostępnione na grupie studentów MISH UW na
Facebooku

Facebooku. Szczególne podziękowania za pracę na tym polu należą się Wiktorii
Saracyn, Dominice Gryf, Justynie Bryłce, Zosi Kosowskiej, Marii Bukowskiej i Annie
Koronkiewicz!
SPOTKANIE O DIAMENTOWYM GRANCIE
Laureaci ostatniej edycji Diamentowego Grantu - Asia Nawrotkiewicz, Filip Lubiński
oraz Łukasz Kożuchowski (kierownik Sekcji Nauki) - przygotowali i poprowadzili
spotkanie dotyczące programu Diamentowy Grant. Cieszyło się ono dużą
popularnością - obecnych było kilkadziesiąt osób, a po prezentacji udzielono
odpowiedzi na liczne pytania uczestników; udostępniono również nagranie. Również
po spotkaniu prowadzący służą radą. Sekcja Nauki monitoruje również i dzieli się
informacjami dot. ogłoszenia nowej edycji konkursu.
OFERTA DLA SZKÓŁ
Wznowiona została praca nad rozpoczętym w ubiegłym roku projektem. Rozmowy na
ten temat prowadzone były z dyrektorem ds. tutoringu dr. hab. Piotrem
Schollenbergerem. Profesor podkreślił chęć wzięcia udziału w pracach nad ofertą
podczas spotkania, na którym zobowiązał się poruszyć temat na najbliższym
spotkaniu z Dyrekcją oraz wystosować oficjalną wiadomość do środowiska
tutorskiego z zapytaniem o chęć przeprowadzenia zdalnego wykładu w liceach.
Zasugerował dodatkowo, że właściwym według niego będzie rozsyłanie tych ofert do
szkół w ośrodkach, skąd głównie rekrutują się MISHowcy.
STUDIA NA HORYZONCIE
Tradycyjnie w drugiej połowie grudnia odbywały się warszawskie Studia na
Horyzoncie (w tym roku w formie zdalnej). Ze względu na problemy zdrowotne
przewodniczącej Sekcji Promocji na tym wydarzeniu zastąpił ją Przewodniczący RSS.
GODZINA CHATA DLA KANDYDATA
Zostało odbyte spotkanie z panią Sobótką, podczas którego omówiłyśmy tę
zapoczątkowaną rok temu akcję promocyjną. Ustaliłyśmy, że będzie się ona odbywać
się w kwietniu i każde spotkanie w jej ramach będzie poświęcone innemu
zagadnieniu związanemu ze studiowaniem na MISHu. Jak w tamtym roku,
zaproszenie do udziału otrzyma także Dyrekcja, opiekunowie lat i tutorzy. Pracujemy
aktualnie nad listą tematów poruszanych na spotkaniach.

FILM PROMOCYJNY
Kwestię filmu promocyjnego, którego realizacja trwa już od dłuższego czasu,
kontynuuje Przemek Wojenka. Z tego, co zostało mi przekazane wynika, że po
ponownym udzieleniu Przemkowi pełnomocnictwa przez dyrektora Wąsowicza
czekamy na akceptację przez Biuro Prawne UW ostatecznej wersji umowy.
WSPÓLNE PROJEKTY
NEWSLETTER KULTURALNY
Kontynuując tradycję, Sekcja Kultury odpowiada za kulturalną stronę MISHowego
newslettera, zaś od zeszłego roku akademickiego wysyła również oddzielne edycje w
całości poświęcone kulturze. Od początku roku akademickiego ukazały się we
współpracy z Sekcją Informacji dwa obszerne Newslettery Kulturalne, obwieszczające
z wyprzedzeniem liczne wydarzenia odbywające się zdalnie, pomimo pandemii.
WIGILIA MISH UW
W grudniu stanęliśmy w obliczu zadania niezwykle ważnego, ale i nieco trudnego,
czyli organizacji pierwszej w historii MISHowej Wigilii online. Prace zaczęły się od
ustalenia terminu i rozesłania zaproszeń. Następnie przeszliśmy do zdobywania
fantów na coroczną licytację. Byliśmy świadomi, że jest to tradycyjnie główna atrakcja
wigilijnego spotkania przy ulicy Prostej, więc postanowiliśmy, że mimo mniej
atrakcyjnych warunków, aukcja musi się odbyć. Zadbaliśmy również o promocję
wydarzenia, tak, aby miało ono jak największe zasięgi. Co więcej, zwróciliśmy się do
studentów i studentek z prośbą, aby zaprosili i zaprosiły swoich tutorów i tutorki.
W poniedziałek 21.12.2020 odbyło się spotkanie poprzez komunikator Google Meets.
Frekwencja była duża - w rekordowych momentach na łączach było ponad 100 osób,
w tym studenci i studentki, dyrekcja, tutorzy i tutorki oraz inne osoby blisko związane z
Kolegium. Rozpoczęło się od przemówienia prof. Wąsowicza, a następnie przeszliśmy
do licytacji. Aukcja trwała ponad 3 godziny i była wielkim zaskoczeniem dla nas
wszystkich. Każdy dar został wylicytowany, a suma zebranych pieniędzy stanowiła
rekord wszechczasów - było to aż 3209 złotych. Po części oficjalnej odbyła się
internetowa integracja, która również cieszyła się ogromną popularnością. Cała
zebrana kwota z licytacji zostanie wkrótce przekazana na fundację Synapsis. W
(ramach wydarzeń okołowigilijnych zorganizowany został również wieczorek filmowy
(oglądanym filmem było “O północy w Paryżu” reż. Woody Allen).

ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO KONFERENCJI
Powoli rozpoczynają się również przygotowania do organizacji corocznej konferencji
naukowej studentów MISH. Na razie opracowano szkicowy harmonogram i podział
funkcji w komitecie organizacyjnym. Konferencja planowana jest na kwiecień/maj
2021 r..
SPOTKANIA Z ABSOLWENT_KAMI
Nowym, wspólnym projektem nowej kadencji jest organizacja cyklu spotkań z
absolwentkami i absolwentkami MISHu w celu przybliżenia ich ścieżek naukowych i
aktualnej działalności – zarówno obecnym studentkom i studentom MISHu, jak i
kandydatkom i kandydatom. Pierwsze spotkanie w ramach cyklu planowane jest na
początek marca. Będzie to spotkanie z dr Weroniką Szczawińską. Kolejne spotkania
zaplanowane są z dr hab. Hanną Schreiber, Anną Dobrowolską, dr Justyną UrbanikKopeć oraz Martą Abramowicz.

Franciszek Ignacy Fortuna - Przewodniczący
Justyna Bryłka - Wiceprzewodnicząca
Dominika Gryf - Sekcja Promocji
Anna Helena Koronkiewicz - Sekcja Informacji
Zofia Kosowska - Sekcja Integracji
Łukasz Kożuchowski - Sekcja Nauki
Mikołaj Sołkiewicz - Sekcja Kultury

ZAŁĄCZNIK NR 1
POSŁOWIE DO PARLAMENTU STUDENTÓW UW
Od początku nowej kadencji Parlamentu Studentów UW aktywnie reprezentujemy
Kolegium MISH oraz dbamy o respektowanie wartości, które wskazaliśmy programie
wyborczym jako szczególnie dla nas ważne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
wydarzenia z dotychczasowych posiedzeń:
I posiedzenie
Nowym Marszałkiem został Hubert Taładaj, a następnie reelekcję na kolejne dwa lata
uzyskał obecny przewodniczący Kamil Bonas. Poza tym, dokonano wyboru składu
Zarządu Samorządu Studentów, reprezentantów Samorządu Studentów w Senacie
UW oraz wybory członków komisji parlamentarnych: Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Prawno-Regulaminowej. W tej ostatniej zasiadł nasz poseł, Stanisław
Zabandżała.
II posiedzenie
Uchwalony został budżet Samorządu Studentów UW oraz wybrano członków Komisji
Rewizyjnej, Komisji Wyborczej oraz Kolegium Odwoławczego (ich lista dostępna jest
na stronie Parlamentu.
III posiedzenie
Rozpoczęła się dyskusja nad nowym Regulaminem PSUW oraz wybrano członków
komisji odpowiedzialnej za prace nad ostatecznym kształtem uchwały (skutecznie
postaraliśmy się, aby zasiadł w niej także nasz poseł - Stanisław Zabandżała)
W trakcie dyskusji negatywnie odnieśliśmy się do proponowanego pomysłu
wprowadzenia modelu obrad hybrydowych, który naszym zdaniem nie jest do końca
zgodny z naszym postulatem zwiększania inkluzywności instytucji jaką jest PSUW.
Stanisław Zabandżała, Franciszek Ignacy Fortuna
Posłowie do Parlamentu Studentów UW

ZAŁĄCZNIK NR 2
RZECZNICZKA PRAW STUDENTA
Z dniem 11 listopada 2020 r., na mocy uchwały nr M/10/1/FF/2020-2021 Rady
Samorządu Studentów Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego objęłam funkcję
Pełnomocniczki RSS ds. Studenta „Rzeczniczki Praw Studenta”.
18 listopada, razem z Przewodniczącym RSS, Franciszkiem Ignacym Fortuną,
zorganizowaliśmy szkolenie z układania planów rocznych i obsługi elektronicznego
systemu do składania planów dedykowane w szczególności studentkom i studentom
I roku, ale również osobom, które dotychczas nie miały okazji składać planu w takiej
formie. Pod koniec listopada udało nam się wspólnie z RSS uzyskać przedłużenie
terminu składania planów rocznych, przewidzianego początkowo na 30 listopada.
Od początku kadencji pracowaliśmy też wspólnie nad ujednoliceniem interpretacji
nowych przepisów regulujących studia w Kolegium MISH („Organizacji Studiów”,
która od roku akademickiego 2020/21 zastąpiła „Zasady Studiowania”). Na początku
grudnia wspólnie z Dominiką Gryf napisałyśmy poradnik rejestracji na zajęcia na
Wydziale Prawa i Administracji, który został opublikowany przez Sekcję Nauki RSS.
W lutym odbyłam spotkanie z dr Anną Rosner, którego przedmiotem było znalezienie
systemowego rozwiązania sygnalizowanych mi dotychczas problemów; między
innymi, tych dotyczących interpretacji minimów programowych, rejestracji na zajęcia
i terminów przyznawania rekomendacji. Na bieżąco udzielam informacji z zakresu
organizacji studiów w Kolegium oraz na wydziałach współtworzących, zarówno na
forum, jak i w codziennie kierowanych do mnie wiadomościach indywidualnych.
Wiktoria Saracyn
Rzeczniczka Praw Studenta

