Protokół z Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych
Bielsko-Biała, 24 lutego 2018 r.

W pierwszej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, która odbyła się
24 lutego 2018 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, udział wzięło
26 z 28 delegatów Uczelni uprawnionych do głosowania. Zjazd był uprawniony
do podejmowania uchwał.
Prawo do głosowania odzyskał Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Puławskiego w Radomiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Roboczej
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko otworzył pierwszą Sesję
Roboczą FUT kadencji 2018, równocześnie dziękując za przyjęcie oraz organizację całego
zjazdu Samorządowi Studenckiemu Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej.
Następnie wprowadził zmiany w 9. punkcie planu Sesji Roboczej FUT, spowodowanej
nieobecnością Przewodniczącego PSRP. Poinformował, iż wystąpienie Tomasza
Tokarskiego zostało przesunięte na posiedzenie Rady Starszych, natomiast podczas Sesji
Roboczej, w jego imieniu zabiorą głos Członkowie Rady Wykonawczej PSRP Mateusz
Gawroński oraz Łukasz Rusajczyk.
Mateusz Wośko przedstawił zmiany w zjazdach kadencji 2018, związane z podziałem
posiedzeń Rady Starszych. Pierwsza cześć posiedzenia odbywać się będzie w piątki
po oficjalnym rozpoczęciu zjazdu, natomiast druga część w soboty podczas trwania
paneli szkoleniowych. Następnie poinformował, iż sprawdzana będzie obecność
przewodniczących bądź delegatów podczas posiedzeń Rady Starszych.

2. Poligon 2018
Koordynator Projektu Michał Kostrzewa na podstawie przesłanych przez wszystkie
Uczelnie terminów sesji letnich, zarezerwował dwa terminy Poligonu:
- 9-15 lipca 2018 r.
- 23-29 lipca 2018 r.
Następnie poinformował, iż obóz szkoleniowy ponownie odbędzie się w Serocku,
ponieważ ośrodek spełnia wymagania ilości sal szkoleniowych oraz miejsc noclegowych.
Michał Kostrzewa zapewnił, że w najbliższym czasie stworzony zostanie arkusz
zgłoszeniowy tematów szkoleń dla młodych samorządowców, którzy będą uczestnikami
Poligonu 2018.
Filip Ogonowski (PWr) zwrócił się z prośbą o możliwość zgłaszania tematów szkoleń
przez minimum dwa tygodnie.
Konrad Krawczyk (PW) zaprosił uczestników poligonu dzień wcześniej na Politechnikę
Warszawską w celu wspólnego wyjazdu do Serocka.
Koordynator Projektu podsumowując, zapewnił przesłanie arkusza z dwutygodniowym
wyprzedzeniem oraz poinformował, że podczas Sesji w Poznaniu przekaże więcej
szczegółów wyjazdu na obóz szkoleniowy Poligon 2018.

3. Bezpieczne Praktyki i Środowisko
Mateusz Wośko poinformował, iż 15 lutego 2018 roku w Warszawskim Domu Technika
NOT uczestniczył w spotkaniu Sygnatariuszy Listu Intencyjnego, które miało na celu
podsumowanie edycji 2017 oraz przedstawienie pomysłów na rozwój Projektu
Bezpieczne Praktyki i Środowisko w 2018 roku. Następnie zachęcił do współpracy
z Naczelną Organizacją Techniczną, ponieważ Projekt Bezpieczne Praktyki i Środowisko
dla Uczelni jest bezpłatny i wymaga jedynie organizacji sali oraz promocji wydarzenia.
Po przejściu szkolenia każdy uczestnik powinien otrzymać certyfikat w dwóch językach.
Kontynuując, Mateusz Wośko przekazał, że podczas spotkania w Warszawskim Domu
Technika NOT padła propozycja, aby w celu większego zainteresowania wśród studentów
oraz uczniów techników, można stworzyć aplikację dotyczącą bezpieczeństwa,
która będzie przedstawiać m.in. prawidłowe wyposażenie każdego stanowiska pracy,
czy też zalecane reakcje podczas wypadku przy pracy.

Mateusz Wośko poinformował, że tegoroczna edycja Programu Bezpieczne Praktyki
i Środowisko jest jubileuszowa, dlatego też podczas kwietniowego zjazdu FUT
w Poznaniu, zostanie ponownie podpisany List Intencyjny w sprawie „Współdziałania
na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych” pomiędzy
FUT, KRPUT a NOT.
Zgłoszenia Uczelni do udziału w projekcie odbywać się będą drogą mailową. Czas
na zgłoszenie to dwa tygodnie od przesłania pierwszej informacji przez Sekretarza FUT.

4. OpenSpace 2018
Mateusz Wośko, zgodnie z zapowiedzią, zapewnił, że OpenSpace 2018 odbędzie się
we wrześniu na północy Polski, z uwagi na fakt, iż poprzednie edycje odbyły się
w Warszawie oraz Krakowie. Poinformował, że organizator projektu zostanie ogłoszony
podczas Sesji w Poznaniu, ponieważ Uczelnie są w trakcie sprawdzania dostępności
swoich akademików w okresie wakacyjnym.
Patryk Kleczka (UTP w Bydgoszczy) zwrócił się z prośbą o możliwość zastanowienia się
nad organizacją projektu przez najbliższe dwa tygodnie.
Mateusz Wośko akceptując propozycję, ogłosił możliwość zgłoszenia chęci organizacji
do 10 marca 2018 roku. W przypadku braku zgłoszeń OpenSpace 2018 zostanie
zorganizowany przez Politechnikę Gdańską.

5. Magazyn FUT
Tomasz Pieńkosz przedstawił dwie wersje Magazynu FUT, które będą realizowane
w kadencji 2018. Jedna z nich będzie w formie drukowanej gazetki, natomiast druga
w wersji elektronicznej. Poinformował również, iż w tym roku wydane zostaną cztery
numery Magazynu FUT.
Następnie zwrócił się z prośbą do wszystkich samorządowców o przesyłanie na e-maila
tomasz.pienkosz@fut.edu.pl artykułów dotyczących osiągnięć Studentów z Uczelni
Technicznych, organizowanych projektów przez Samorządy Studenckie, czy też przez
Uczelnie, ale również artykuły dotyczące odbytych praktyk. Zaznaczył, iż autorami
artykułów nie muszę być zawsze studenci.
Odpowiadając na pytanie Łukasza Rusajczyka (PG), Tomasz Pieńkosz poinformował,
że pierwszy Magazyn FUT zostanie wydany do zjazdu w Poznaniu, natomiast artykuły

można przesyłać do 25 marca 2018 roku. Zaproponował również, aby w najbliższym
Magazynie

FUT

przedstawić

harmonogram

Juwenaliów

wszystkich

Uczelni

Technicznych.
Filip Jarząbek (PB) zapytał o poszczególne terminy wydawania Magazynów FUT w 2018
roku.
Mateusz Wośko odpowiadając na zadane pytanie, przedstawił harmonogram wydawania
Magazynów FUT informując, że pierwszy z nich zostanie wydany do zjazdu w Poznaniu,
następny w okresie obozu szkoleniowego Poligon, trzeci po OpenSpace 2018,
który będzie zawierał podsumowanie Projektu, natomiast ostatni zostanie wydany
do sesji sprawozdawczo-wyborczej. Następnie zapewnił, iż wydrukowane Magazyny FUT
będą wysyłane do rektoratów oraz samorządów, natomiast wersja elektroniczna
(dostępna
w zakładce strony fut.edu.pl) będzie mocno promowana przez media społecznościowe
FUT.

6. KoKoN 2018
Barbara Balon zaproponowała stworzenie Komitetu Organizacyjnego KoKoN 2018,
składający się z osób z doświadczeniem w pozyskiwaniu sponsorów, czy organizacji
konferencji oraz z młodych samorządowców, którzy chcieliby się nauczyć organizacji
tego Projektu. Następnie poinformowała, że praca nad KoKoNem rozpoczyna się
w marcu, poprzez stworzenie oferty sponsorskiej oraz promocję Projektu w Kołach
Naukowych wszystkich Uczelni Technicznych.
Barbara Balon poinformowała, iż finał Projektu KoKoN 2018 zostanie połączony z Galą
Środowiska FUT i odbędzie się 27 października 2018 roku podczas zjazdu FUT
w Warszawie.
Zostanie stworzona Kapituła Konkursowa, która będzie się składała z Rektorów
wybranych Uczelni Technicznych, członków FUT oraz zaproponowanych osób
przez delegatów.
Filip Ogonowski (PWr) zasugerował, że w Kapitułę Konkursową powinni tworzyć również
uprzedni laureaci.

7. Bluzy FUT
Iwona Gadomska poinformowała, iż z powodu problemu w szwalni ostatnie zamówienie
zostało wstrzymane. Prawdopodobnie odbiór bluz będzie możliwy podczas zjazdu
w Poznaniu, a w razie konieczności bluza zostanie wysłana pocztą na adres samorządu
zamawiającego. Następnie zapewniła, iż w najbliższym tygodniu prześle e-maila
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi następnego zamówienia.

8. FitFUT
Mateusz Wośko zapewnił, że jest w stałym kontakcie z KU AZS PRz, który wyraził chęć
wsparcia projektu. Poinformował, że zostanie wystosowane pismo do Zarządu Głównego
AZS z prośbą o zaangażowanie w Projekt FitFUT wszystkich AZS-ów, które funkcjonują
przy Uczelniach Technicznych. Następnie przypomniał, że FitFUT to turniej w piłkę nożną
halową, który polegać będzie na rozgrywkach regionalnych pomiędzy Uczelniami,
następnie drużyny zwycięskie rozegrają finały w jednej z Uczelni Technicznych. Będą
to zmagania o puchar FUT. Projekt ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia
oraz integrację Uczelni Technicznych.
Mateusz Wośko opowiadając na pytanie Filipa Ogonowskiego (PWr), powiedział,
że współpraca z AZS-ami będzie polegała na wsparciu w zapewnieniu zaplecza
technicznego, m.in. organizacja hali sportowej, czy też znalezienie sędziego na dany
dzień turniejowy. Samorząd organizujący rozgrywki na swojej Uczelni, nie jest zmuszony
do skorzystania z pomocy AZS-u, jeżeli jest w stanie zorganizować mecze samemu.
Katarzyna Kania (SGGW) zaproponowała zapis w regulaminie turnieju o maksymalnej
liczbie osób zrzeszonych w AZS-ie w danej drużynie sportowej.
Mateusz Wośko zapewnił, że regulamin turnieju zostanie stworzony, natomiast
nie zostaną wprowadzone żadne ograniczenia, o których wspomniała Kasia Kania
(SGGW), ponieważ projekt kierowany jest do wszystkich studentów Uczelni
Technicznych.

9. Informacje od Przewodniczącego PSRP
Ze względu na nieobecność Przewodniczącego PSRP, Mateusz Wośko przekazał głos
Członkom Rady Wykonawczej Mateuszowi Gawrońskiemu oraz Łukaszowi Rusajczykowi.

Łukasz Rusajczyk poinformował, że Konferencja Krajowa PSRP odbędzie się, zgodnie
z wnioskiem Dominika Duralskiego, tydzień po zjeździe FUT w Poznaniu,
czyli 19 – 22 kwietnia 2018 roku w Krynicy Zdrój.
Mateusz Gawroński ogłosił, iż w marcu podjęta zostanie inicjatywa mającą na celu
promowanie praw i obowiązków studenta. Parlament Studentów RP będzie zwracał się
z prośbą do FUT o wzięcie udziału w Kampanii, która polegać będzie na stworzeniu
stanowisk na kilku bądź kilkudziesięciu Uczelniach jednego dnia, gdzie studenci oprócz
możliwości zadawania pytań, będą wypełniać krótkie ankiety dotyczące praw
i obowiązków studenta, które następnie zostaną przeanalizowane przez PSRP. Celem
projektu jest zebranie szczegółowych informacji, z jakimi najczęściej problemami
dotyczącymi swoich praw i obowiązków zmagają się studenci. Z uwagi na to,
że w najbliższym czasie w Sejmie będzie procedowana Ustawa 2.0., wyniki ankiet mogą
przydać się podczas posiedzeń Komisji bądź Podkomisji Sejmowych.
Mateusz Gawroński poinformował, że w najbliższym tygodniu prześle e-mail z prośbą
o włączenie się w Kampanię oraz z wytycznymi do organizacji takiego stanowiska.
Filip Ogonowski (PWr) zasugerował, że przy tworzeniu ankiety warto wziąć pod uwagę
również problemy samorządów studenckich z przestrzeganiem zapisów ustawy
i rozporządzeń przez Uczelnie Wyższe, ponieważ jest to często spotykany problem.
Zaznaczył również, że problemem są nie tylko zapisy, które obecnie obowiązują,
ale również wszystkie kwestie administracyjne, które na poziomie uczelni
są podejmowane, a nie zawsze samorządy studenckie mają odpowiednie narzędzia,
aby móc negocjować z władzami rektorskimi.
Mateusz Gawroński podziękował za sugestię i zapewnił, że zostanie ona wzięta pod
uwagę przy tworzeniu ankiety.
Łukasz Rusajczyk zaznaczył, że Parlament Studentów RP oficjalnie poparł projekt ustawy,
który został opublikowany w styczniu.
Mateusz Gawroński poinformował, że z uwagi na fakt, iż projekt ustawy jest prawie
gotowy, jako Parlament Studentów RP podejmą działania, aby przygotować materiał
z najważniejszymi kwestiami, które z perspektywy samorządu wprowadzi nowa ustawa,
czyli między innymi zmiany w statutach uczelni. Zapewnił również, iż tworzone będą
poradniki tworzenia regulaminów.

Następnie Łukasz Rusajczyk przedstawił wstępny Projekt Kalendarza Juwenaliowego,
gdzie zamieszczone zostaną wszystkie terminy i miejsca organizowanych Juwenaliów
przez wszystkie Uczelnie Wyższe w 2018 roku. W celu jego stworzenia przesłany zostanie
e-mail do wszystkich Uczelni z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji
dotyczących tegorocznych Juwenaliów.

10. Wolne wnioski
- Mateusz Wośko zapewnił, że Prezydium będzie szczegółowo przedstawiało wydatki
Forum Uczelni Technicznych. Podczas każdej Sesji będzie prezentowany budżet FUT
za pomocą stworzonego wspólnie systemu, który usprawni proces liczenia wydawanych
środków.
Monika Hładik poinformowała, że budżet nie został jeszcze w pełni zaplanowany,
ponieważ KRPUT odbędzie się 4 marca 2018 roku, podczas którego za sprawozdanie
kadencji 2017 odpowiedzialny będzie Dominik Duralski, natomiast Mateusz Wośko
przedstawi zaplanowane projekty i preliminarz na rok 2018. Następnie przedstawiła stan
konta w Fundacji, który wynosi około 9 tysięcy.
Mateusz Wośko zaznaczył, iż podobnie jak kadencja 2017 pozyskiwała środki zewnętrzne,
Prezydium K’18 będzie starało się również pozyskiwać wielu sponsorów do każdego
z projektów. Następnie poinformował, że budżet przedstawiony podczas kolejnej Sesji
Roboczej.

- Daniel Lewandowski ogłosił, iż poszukuje członków tworzonej Komisji ds. Opiniowania
Aktów Prawnych. Zostanie wysłany e-mail zawierający formularz zgłoszeniowy
dotyczący rekrutacji do Komisji. Do zadań Komisji będzie należało przede wszystkim
tworzenie opinii FUT odnośnie aktów prawnych, a jej głównym celem będzie wymiana
doświadczeń oraz pomoc samorządom w tworzeniu wewnętrznych regulaminów.
Następnie zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji Samorządowcom, którzy
posiadają lub chcą nabyć doświadczenie w opiniowaniu aktów prawnych. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 25 marca 2018 roku.

- Barbara Balon zabrała głos w sprawie promowania marki FUT podczas m.in. konferencji,
czy innych ciekawych wydarzeń organizowanych przez Samorządy lub Uczelnie

Techniczne, bądź podczas Targów Pracy czy Targów Organizacji Studenckich.
Poinformowała, że w roku bieżącym będziemy starać się promować Forum Uczelni
Technicznych poprzez prezentowanie się podczas przeróżnych wydarzeń związanych
z branżą techniczną. Pierwszym krokiem będzie wystawienie stoiska FUT podczas
Dni Druku 3D.
Następnie, w imieniu całego Prezydium, zwróciła się z prośbą do Delegatów o przesłanie
szczegółowych informacji o podobnych wydarzeniach organizowanych w ich rejonie.

- Maria Wichowska (KR) wracając do tematu poruszonego przez Przewodniczącego FUT,
dotyczącego sprawozdań z budżetu na każdej Sesji, zaproponowała, aby każde
sprawozdanie było poddawane pod głosowanie, czy zawierało wystarczającą ilość
informacji.
Następnie przypomniała o wysłanym e-mailu przez Iwonę Gadomską, informującego
o wprowadzeniu drobnych zmian w Statucie FUT. Pierwszą zaproponowaną zmianą było
doprecyzowanie kwestii nazewnictwa „Zjazd” oraz „Sesja”. Przedstawiła propozycję
Sekretarza FUT, która zdaniem Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej jest dobrym
rozwiązaniem, czyli dodanie definicji „zjazdu” określającą cały wyjazd trwający 4 dni.
Następną propozycją zmiany w Statucie jest dodanie terminu, do kiedy powinien zostać
opublikowany protokół z każdej Sesji. Poinformowała, że po konsultacji z Sekretarzem
FUT, odpowiednim czasem na publikację protokołu jest okres od zakończenia jednej Sesji
do zwołania następnej.
Ostatnią zaproponowaną zamianą w Statucie jest dodanie do obowiązków członka
prezydium odpowiadającego za organizację Sesji, kontrolę nad ceną zjazdu.
Filip Ogonowski (PWr) odnosząc się do kwestii sprawozdań budżetowych, zaapelował
do Zjazdu, aby nie blokować działań Prezydium poprzez negatywne opiniowanie
wydatkowania środków, tylko zwracać uwagę na aspekty formalne, czy jest to zgodne
ze Statutem oraz przypomniał, że wybierając Prezydium FUT, daje się decyzyjność
w zakresie kreowania ścieżki rozwoju Forum Uczelni Technicznych.
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jako elokwentne, eleganckie i empatyczne.
Rafał Kryżman (KR) wracając do tematu sprawozdań budżetowych, dodał, że po każdym
sprawozdaniu Komisja Rewizyjna będzie wyrażać swoją opinię i wnioskować do Zjazdu

o przyjęcie, bądź odrzucenie sprawozdania. Następnie poinformował o kolejnej zmianie
w Statucie dotyczącej doprecyzowania, iż członek Prezydium musi posiadać prawa
studenta, a nie status studenta.
Maria Wichowska poinformowała, że podczas Sesji Roboczej w Poznaniu, zmiany
w Statucie zostaną przegłosowane, dlatego do tego czasu można zgłaszać uwagi
w formie mailowej.

- Filip Ogonowski (PWr) wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, która ma wypłynąć
ze strony wszystkich Członków Forum Uczelni Technicznych. Przedstawił problem
związany z projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczący
klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. Problem dotyka Nauk Technicznych, a w szczególności
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szczegółowo, na czym polega i skąd się wywodzi podział na dziedziny i dyscypliny.
Aktualnie podstawą prawną jest ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki, natomiast aktualnie dyskutowaną postawą prawną
jest projekt ustawy o prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, w której między innymi
będzie występowała nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin. Aktualnie występuje podział
na obszary, dziedziny naukowe oraz dyscypliny. W obszarze nauk ścisłych występuje
dziedzina nauk matematycznych, w której dyscypliną jest informatyka oraz obszar nauk
technicznych z dziedziną nauk technicznych, w której dyscypliną jest również
informatyka. Przez zaproponowane zmiany przez ministerstwo nauki i szkolnictwa
wyższego klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wyglądałaby następująco: Dziedzina nauk
ścisłych i przyrodniczych, w której dyscypliną będzie informatyka oraz Dziedzina nauk
inżynieryjnych i technicznych, w której dyscyplinami będą elektrotechnika, elektronika,
inżynieria informacyjna, telekomunikacja oraz automatyka i robotyka.
Następnie przedstawił bardzo szczegółową analizę ustawy, informując głównie
o współczynnikach kosztochłonności w ramach dyscyplin, co oznacza, że w przypadku
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które są prowadzone na uniwersytetach, razem z tymi naukami będą prowadzone
badania dotyczące kosztochłonności prowadzenia kierunków studiów. Ma to wpływ na
między innymi na dotację, która jest przyznawana na daną Uczelnię. Analiza dotyczyła
również zastrzeżenia wyrazu „politechnika” jedynie dla nazwy uczelni akademickiej

posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+, w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie
nauk inżynieryjnych i technicznych. W tym przypadku informatyka zostanie wyłączona,
co oznacza, że jakość prowadzenia informatyki nie ma znaczenia. Kolejne punkty analizy
dotyczyły nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz
nadawania tytułu profesora w dziedzinie. Następnie, zapoznał Zjazd z analizą
kompleksową, którą będzie przyznawana w ramach działalności Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, przedstawiając poniższe punkty:
Art. 237. 1. Ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości
kształcenia w uczelni.
2. Przeprowadzając ocenę kompleksową bierze się pod uwagę w szczególności
skuteczność działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni we wszystkich
dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie.
7. PKA, wydając pozytywną ocenę kompleksową, wskazuje dziedziny, w których jakość
kształcenia jest szczególnie wysoka. W okresie, o którym mowa w ust. 6, na kierunkach
w ramach tych dziedzin nie przeprowadza się oceny programowej, chyba, że z wnioskiem
o jej przeprowadzenie wystąpi minister.
Art. 248. 1. W skład PKA wchodzą:
1) zespoły działające w ramach dziedzin.
Następnie przestawił analizę klasyfikacji w skali narodowej oraz zaproponował argumentację
za przyporządkowaniem informatyki do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.
Pierwszym przedstawionym argumentem była dobra współpraca z gospodarką. Kolejno
przytoczył Ranking Szanghajski, w którym są trzy Uczelnie Techniczne (PW, PP, AGH),
który mówi, iż Informatyka jest to nauka umieszczona w obszarze inżynierii. Następnie
przedstawił klasyfikację dyscyplin nauki wg ERC/NCN: praktycznie odwzorowana w
strukturze paneli NCN, przyjmuje podział na obszary:


Social Sciences and Humanities (SH),



Physical Sciences and Engineering (PE) – Informatyka i Matematyka,



Life Sciences (LS).

Kolejnym przedstawionym punktem przez Filipa Ogonowskiego była klasyfikacja stosowana
w ARXIV. Jest to baza pre-printów używana przez naukowców przed akceptacją i publikacją
wyników

prac

w

periodykach.

Klasyfikacja

stawia

na

równi

informatykę.

Następnie przedstawił klasyfikację ACM, czyli bazę największego na świecie stowarzyszenia

naukowego i edukacyjnego ACM (The Association of Computing Machinery), – powiązanie
matematyki z informatyką tylko w jednej kategorii („Mathematics of Computing”), pozostałe
kategorie pozostają typowo techniczne.
Filip Ogonowski poinformował, iż głównym źródłem informacji była jego Uczelnia (PWr),
projekt wyjazdu dziedzin i dyscyplin przesłany przez Przewodniczącego CK prof. Kazimierza
Furtaka do Premiera J. Gowina, Stanowisko Komitetu Informatyki PAN oraz Stanowisko
KRPUT (nieoficjalne).
Filip Ogonowski po przeczytaniu Stanowska KRPUT, zaproponował uchwalenie Stanowiska
Forum Uczelni Technicznych w tej sprawie, jako wyraz wsparcia dla Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych. Zaproponował odniesienie się wyłącznie do oficjalnych
informacji i przekazów, uzasadnienie z uwzględnieniem powiązania informatyki
z prowadzoną dydaktyką i nauką na polskich uczelniach technicznych oraz przekazanie
stanowiska do wiadomości Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie Filip Ogonowski odczytał zaproponowane przez siebie Stanowisko FUT w sprawie
przyszłej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych.
Rafał Kryżman (PW) zaproponował pokazanie jedności ze Stanowiskiem KRPUT
w tej sprawie.
Filip Ogonowski odpowiadając na pytanie Mateusza Wośko w spawie wstrzymania się
podjęcia uchwały, zaznaczył, iż następna Sesja Robocza będzie zbyt późnym terminem,
dlatego proponuje podjęcie uchwały obiegowo, ale apeluje o większe zaangażowanie się
osób, które posiadają wiedzę na ten temat.
Maria Wichowska na prośbę Filipa Ogonowskiego przytoczyła zapis Statutu, mówiący
o zadaniu Prezydium dotyczącym opiniowania projektów, aktów prawnych dotyczących
środowiska studenckiego Forum Uczelni Technicznych.
Dominik Leżański (PŁ) zaznaczył, iż z doświadczenia ostatnich opinii wydawanych przez FUT,
dobrą praktyką jest konsultacja z delegatami oraz zapoznanie się z ich opinią na dany temat.
Następnie zasugerował, że z uwagi na fakt, iż nie wszyscy delegaci znają problem,
jest zdecydowanie za wcześnie na poddanie zaproponowanego Stanowiska pod głosowanie.
Mateusz Wośko zgadzając się z przedmówcą, zaproponował przesłanie mailowo
do Delegatów prezentacji bardzo szczegółowo omówionego tematu i zaproponowane przez

Filipa Ogonowskiego Stanowisko FUT w sprawie przyszłej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin
naukowych. Następnie zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii na ten temat.
Filip Ogonowski zaznaczył, iż temat jest pilny i zwrócił się z prośbą do Prezydium o dalsze
procedowanie, ponieważ z punktu widzenia informatyki na Uczelniach Technicznych
jest to istotna kwestia.

- Mateusz Wośko zaprezentował tematy poruszone podczas Rady Starszych.


Ustalenie maksymalnej kwoty zjazdu (600 zł – część rozszerzona, 500 zł – część
podstawowa).



Podział Rady Starszych na część pierwszą, trwającą godzinę w piątek, a jej celem jest
nakreślenie poruszonych tematów, następnie część druga, która odbywa się w sobotę
i trwa podczas szkoleń dla młodych samorządowców.



Określenie tematyki szkoleń podczas wszystkich zaplanowanych zjazdów.

Rafał Kryżman (KR) przypomniał, iż nie został rozwiązany problem wysokości kwoty za sesję
sprawozdawczo-wyborczą.
Filip Jarząbek (PB) zasugerował, żeby zapewnić dla samorządów, które jadą z daleka jedynie
nocleg, a zrezygnować z atrakcji.
Filip Ogonowski (PWr) zaznaczył, że organizator sesji sprawozdawczo-wyborczej został już
wybrany, dlatego jest za późno na narzucanie ceny zjazdu. Następnie odniósł się
do wypowiedzi Filipa Jarząbka, sugerując organizatorom zjazdów, aby przy ustaleniu kwoty
skupiać się na cenie noclegu i cateringu, natomiast ceny atrakcji oraz części rozszerzonej
pokryć z własnego budżetu, bądź z uzyskanych od sponsorów.
Mateusz Wośko poinformował, że Michał Kostrzewa będzie kontrolował cenę zjazdów
oraz stworzy Rider Techniczny, który będzie zawierał wytyczne stworzenia sesji, łącznie
z tworzeniem budżetu.


Ustawa 2.0. a praca nad Statutami Uczelni.

Konrad Krawczyk (PW) poinformował, że na Politechnice Warszawskiej trwają prace nad
Statutem i warto zainteresować się na swoich Uczelniach czy planowane są zmiany
statutowe w najbliższym czasie.
Miłosz Sadaby (WAT) zauważył, że rektorzy nie informują o pracach nad Statutami.
Dominik Leżański (PŁ) zaznaczył, iż rolą samorządu jest zainteresowanie, czy na danej
Uczelni trwają prace nad Statutem.

- Mateusz Wośko wręczył odznaczenia FUT dla osób będących 5 razy na zjeździe Forum
Uczelni Technicznych.

- Tomasz Kwapiszewski zaprezentował szczegóły zjazdu Forum uczelni Technicznych, który
odbędzie się od 12 do 15 kwietnia 2018 roku w Poznaniu.

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko, ze względu na brak kolejnych
wolnych wniosków, zamknął pierwszą Sesję Roboczą FUT 2018.

Sporządziła:
Iwona Gadomska
Sekretarz FUT

Przewodniczący
Forum Uczelni Technicznych
Mateusz Wośko
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