Protokół z pierwszego posiedzenia Prezydium FUT kadencji 2018
Gliwice, 28.01.2018 r.
W posiedzeniu Prezydium Forum Uczelni Technicznych, które odbyło się 28 stycznia 2018
roku w Gliwicach, wzięło udział 7 członków Prezydium (z czego dwóch za pomocą
komunikatora internetowego) oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko otworzył pierwsze
posiedzenie Prezydium FUT kadencji 2018.

1. Sesje Robocze FUT 2018
Mateusz Wośko poprosił Michała Kostrzewę o przedstawienie swojego pomysłu na Sesje
FUT 2018.
Michał Kostrzewa zaproponował stworzenie formularza z danymi wszystkich Uczelni
w celu usprawnienia procesu wypełniania faktur oraz ich rozliczania.
Następnie zgodził się z zaproponowanymi maksymalnymi stawkami zjazdów (600 zł –
część rozszerzona, 500 zł – część podstawowa), które były omawiane wcześniej.
Kolejną propozycją Michała było stworzenie Ridera Technicznego, w którym zawarte
będą konkretne wymagania dotyczące organizacji Sesji FUT.
Mateusz Wośko zaznaczył, iż Prezydium K’18 będzie odpowiedzialne za tworzenie
i opracowywanie ankiet ewaluacyjnych po każdym zjeździe. Następnie zaproponował
refundację szkoleń z budżetu FUT, które są organizowane podczas zjazdów.
Barbara Balon stwierdziła, że część rozszerzona powinna być jedynie dla Samorządów,
które mają do pokonania długą trasę. Dodatkowo organizator powinien zapewniać im
jedynie nocleg, natomiast atrakcje każdy we własnym zakresie.
Iwona Gadomska zasugerowała, iż organizator zjazdu powinien poinformować
odpowiednio wcześniej Michała Kostrzewę o pełnej kwocie z wyszczególnieniem cen

czwartkowych w celu weryfikacji, czy atrakcja nie jest zbyt droga. Uważa również, że takie
rozwiązanie dałoby możliwość kontrolowania kwoty za część rozszerzoną zajazdu.
Mateusz Wośko zapewnił, że temat cen zjazdów zostanie poruszony podczas najbliższej
Rady Starszych.
Michał Kostrzewa zaproponował również opracowanie kalendarza wszystkich Sesji FUT
na rok 2018 (z uwzględnieniem posiedzeń RS) oraz wcześniejsze ustalenie
z organizatorami tematów szkoleń. Celem tego będzie ułatwienie Przewodniczącym
Samorządów wyboru osób delegowanych na dany zjazd (np. zaplanowano szkolenie
ze stypendiów socjalnych, więc jedzie członek komisji socjalnej).

2. Obóz szkoleniowy Poligon
Michał Kostrzewa zapewnił, że od lutego rozpoczyna organizację Poligonu.
W celu ustalenia dogodnej daty wyjazdu zapozna się z terminami sesji letnich
we wszystkich Uczelniach. Po ustaleniu daty zarezerwuje ośrodek oraz poprosi o wycenę.
W lutym zostanie przedstawiona propozycja tematów szkoleń.
Obóz szkoleniowy (tak jak rok temu) obędzie się w Serocku i będzie trwał dzień dłużej.
Michał poinformował, że jest w stałym kontakcie z bankami oraz stara się o pozyskanie
nowych sponsorów. Następnie zapewnił, iż podczas Sesji Roboczej w Bielsku-Białej
przedstawi propozycje dotyczące wyjazdu, natomiast podczas Sesji Roboczej w Poznaniu
przedstawi finalny projekt obozu szkoleniowego Poligon.
Mateusz Wośko powiedział, że należy dać możliwość wszystkim Uczelniom
wypowiedzieć się na temat proponowanych szkoleń i postarać się dostosować do
wszystkich uwag.

3. Konkurs Kół Naukowych KoKoN
Barbara Balon zaproponowała połączenie finału konkursu z terminem Sesji Roboczej FUT
w Warszawie. Całe prezydium zgodziło się, iż październik będzie najlepszą datą.
Sekretarz przypomniała ustalone kategorie:
- Projekt Inżynierski / Naukowy,
- Projekt Konstrukcyjny,
- Konferencja,
- Badania Naukowe,
- Innowacja i nowe technologie,

- Kreatywne KN.
Barbara Balon poinformowała, że podczas Sesji w Bielsku-Białej ogłosi nabór do komitetu
organizacyjnego, co ułatwi organizację w przyszłych latach.

4. Gala Środowiska
Sekretarz przypomniała ustalone kategorie:
- Najlepszy Projekt Dydaktyczny Samorządu Studenckiego,
- Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego,
- Najbardziej Innowacyjny Samorząd Studencki,
- Samorządowy Projekt Roku,
- Samorząd Studencki jako motywator,
- Autorytet Forum Uczelni Technicznych,
- Honorowy członek Forum Uczelni Technicznych,
- Instytucja Przyjazna Forum Uczelni Technicznych.
Barbara Balon przypomniała o połączeniu Gali Środowiska z Konkursem Kół Naukowych
KoKoN. Prezydium w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził przedstawioną
propozycję połączenia obu wydarzeń.
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wraz z organizatorem Sesji Roboczej w Warszawie.
Barbara Balon jest odpowiedzialna za stworzenie treści oferty sponsorskiej.
Wspólnie ustalono, że będą dwie formy głosowania: internetowe oraz Kapituła
Konkursowa, która będzie się składać z wcześniej wybranych Rektorów Uczelni
Technicznych.

5. Magazyn FUT
Mateusz Wośko zasugerował, aby pierwszy Magazyn pojawił się do czasu Sesji Roboczej
w Poznaniu. Zaproponował również stworzenie pogotowia magazynowego, czyli skrzynki
mailowej, gdzie każdy może wysyłać swój artykuł bądź propozycję tematu.
Tomasz Pieńkosz jest odpowiedzialny za opracowanie kalendarza terminów wydawania
wszystkich Magazynów FUT w roku 2018.

Mateusz Wośko zaznaczył, że Magazyn FUT będzie w wersji papierowej oraz online.

6. Konferencja Open Space 2018
Mateusz Wośko zaproponował, żeby zgodnie z zapowiedzią, organizatorem konferencji
była jedna z uczelni pomorskich. Wybór Uczelni nastąpi podczas Sesji w Bielsku-Białej.
Propozycją Mateusza było również stworzenie podsumowania całej konferencji w postaci
jednego pliku, gdzie opisane będą wszystkie poruszone tematy.
Daniel Lewandowski zaznaczył, że ważnym punktem przy wyborze organizatora jest
dostępność akademika dla określonej liczby uczestników konferencji.

7. FUTurysta
Mateusz Wośko poinformował, że Mariusz Kondratowicz wciąż będzie zajmował się
portalem FUTurysta.
Iwona Gadomska zaproponowała stworzenie zakładki portalu na stronie internetowej
FUT oraz wybranie osoby odpowiedzialnej za stworzenie aplikacji FUTurysty na system
operacyjny iOS. Zaznaczyła również, że nie powinniśmy rezygnować z portalu
społecznościowego Facebook podczas zjazdów, ponieważ jeszcze nie każdy korzysta
z portalu FUTurysta.
Daniel Lewandowski zaproponował rozszerzenie portalu wśród Samorządów Uczelni
Technicznych.
Mateusz Wośko zgodził się z powyższymi propozycjami i zapewnił przekazanie ich
Mariuszowi Kondratowiczowi oraz wyłonienie osoby odpowiedzialnej za stworzenie
aplikacji podczas najbliższego zjazdu.

8. Aktualizacja strony internetowej FUT
Tomasz Pieńkosz zapewnił, że zajmie się stworzeniem zakładek na stronie FUT tj.:
KoKoN, Gala Środowiska, Magazyn, Sesje FUT, Poligon, Futurysta.

9. FitFUT
Mateusz Wośko powiedział, że założeniem jest zaangażowanie nie tylko Samorządów
Uczelni Technicznych, ale również wszystkich AZS-ów, dlatego w lutym zostaną wysłane
do nich maile z prośbą o wsparcie projektu FitFUT. Następnie poinformował, że KU AZS

PRz już wyraził chęć współpracy oraz pomoc w dotarciu do wszystkich AZS-ów Uczelni
Technicznych. Zapewnił również, że w po konsultacji z AZS-ami zostanie przez niego
opracowany kalendarz wszystkich rozgrywek regionalnych oraz finałowych.
Mateusz zaproponował, aby był to turniej o Puchar KRPUT lub Puchar FUT.
Na zadane pytanie przez Monikę Hładik, jakie zostały wybrane dyscypliny sportowe,
Mateusz odpowiedział, że będzie to piłka nożna, rozgrywana na halach sportowych.

10. #FUTonTOUR
Mateusz Wośko powiedział, że zostanie stworzona przez Michała Kostrzewę baza
szkoleniowców, która będzie składać się z doświadczonych członków FUT. W sytuacji,
kiedy zaplanowane szkolenie nie może się odbyć, wtedy wcześniej poinformowana
osoba, przyjeżdża poprowadzić szkolenie zastępcze z tej samej tematyki.

11. Techniczny Festiwal Nauki
Barbara Balon zaproponowała, żeby stworzyć prezentację dotyczącą Forum Uczelni
Technicznych, następnie wybrać i przygotować parę chętnych osób, które będą
delegowane na targi organizowane w całej Polsce, w celu promowania środowiska/marki
(?) FUT.
Mailowo wszystkie Samorządy Uczelni Technicznych zostaną poproszone o przesłanie
informacji o targach organizowanych przez swoje Uczelnie bądź w swojej okolicy.
Następnie zostanie opracowany przez Barbarę kalendarz targów 2018.
Całe Prezydium jednogłośnie zgodziło się z pomysłem.
Barbara Balon poinformowała, że pierwszym wyjazdem będą targi Druku 3D, które
objęliśmy patronatem.

12. Wolne wnioski


Barbara Balon poinformowała, że Iwona Gadomska wyśle do wszystkich
Samorządów maila o przesłanych na ich adresy plakatach dotyczących targów
Druku 3D, które objęliśmy patronatem.



Mateusz Wośko zasugerował, żeby całym Prezydium starać się o poszukiwanie
nowych sponsorów na wszystkie organizowane projekty. Pieniądze od KRPUT
zostaną przeznaczone na inne cele.



Monika Hładik zgłosiła chęć bycia odpowiedzialną za przyznawanie patronatu
FUT, co zostało zaakceptowane przez całe Prezydium.

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko, ze względu na brak kolejnych
wniosków, zamknął pierwsze posiedzenie Prezydium FUT kadencji 2018.

Sporządziła:
Iwona Gadomska
Sekretarz FUT
Przewodniczący
Forum Uczelni Technicznych
Mateusz Wośko

Załącznik nr 1 – Plan posiedzenia.
Załącznik nr 2 – Lista obecności.

