Protokół z Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych
Poznań, 14 kwietnia 2018 r.

W drugiej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, która odbyła się
14 kwietnia 2018 roku w Politechnice Poznańskiej, udział wzięło 26 z 28 delegatów Uczelni
uprawnionych do głosowania. Zjazd był uprawniony do podejmowania uchwał.
Prawo do głosowania miały wszystkie obecne Uczelnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Roboczej
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko o godzinie 17:00 otworzył
drugą Sesję Roboczą FUT kadencji 2018, równocześnie witając wszystkich
zgromadzonych oraz dziękując Samorządowi Studentów Politechniki Poznańskiej
za możliwość przeprowadzenia sesji w murach Politechniki Poznańskiej.
Następnie

witając

przewodniczącego

kadencji

2017

Dominika

Duralskiego,

pogratulował obrony pracy magisterskiej oraz otrzymania tytułu magistra inżyniera.
Przechodząc do kolejnej części spotkania, przedstawił plan sesji, nakreślając w skrócie
temat każdego z punktów.
Mateusz poinformował, iż Przewodniczący PSRP Tomasz Tokarski spóźni się ze względu
na trwające równocześnie posiedzenie Rady Studentów.

2. Bezpieczne Praktyki i Środowisko
Mateusz Wośko poinformował, że tegoroczna edycja projektu jest szczególna z uwagi
na jubileusz 15-lecia powstania programu. Z tej okazji 13 kwietnia 2018 r. od godz. 12.00
w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie w sprawie
ponownego podpisania listu intencyjnego. W tym wydarzeniu wzięli udział Partnerzy
Główni Programu, Partnerzy Honorowi, Sygnatariusze Listu Intencyjnego, Zarząd

Główny FSNT NOT, Przedstawiciele Forum Uczelni Technicznych, Samorządy
Studenckie Polskich Uczelni Technicznych, Współorganizatorzy i Partnerzy Regionalni.
Mateusz Wośko zapewnił, że wraz z Prezydium oraz koordynatorami regionalnymi,
postara się, aby uczestnicy poprzedniej edycji otrzymali obiecane im certyfikaty,
natomiast uczestnicy edycji roku 2018 dostali certyfikaty zaraz po zakończeniu szkoleń.
Następnie przedstawił Uczelnie, które zgłosiły się do tegorocznej edycji Projektu:
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej
- Politechnika Rzeszowska
- Politechnika Śląska
- Politechnika Krakowska
- Politechnika Lubelska
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
- Politechnika Wrocławska
- Politechnika Gdańska
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Poinformował również, że w dalszym ciągu Uczelnie mogą zgłaszać chęć udziału
w Programie Bezpieczne Praktyki i Środowisko w formie mailowej bądź telefonicznej.

3. POLIgon 2018
Michał Kostrzewa zapowiedział, iż POLIgon 2018 odbędzie się w ośrodku szkoleniowym
Green Park Conference Centre w Serocku, przedstawiając jednoczenie kilka zdjęć
oraz jego dokładne położenie na mapie. Obóz potrwa od 9 do 15 lipca 2018 roku.
Data wyjazdu została wybrana po przeanalizowaniu terminów sesji egzaminacyjnych
wszystkich Uczelni.
Następnie przedstawił tabelę szkoleń dla uczestników, które zostały podzielona na trzy
ścieżki kształcenia:

Ścieżka
Ogólnorozwojowa
•WBS, SMART, SWOT,
Ganth
•Normy zachowań i trening
przed kamerą
•Prezentacje w
prezi/powerpoint
•Zarządzanie projektem na
przykładzie wyjazdu
szkoleniowego Samorządu
•Różnica osobowości a
budowa zespołu
•Rozwiązywanie konfliktów

Ścieżka Social
Media

Ścieżka
Dydaktyczna

•Jak skutecznie wykorzystać
potencjał Instagrama
•Współpraca długofalowa z
partnerem zewnętrznym nawiązywanie i
utrzymywanie relacji
•Skuteczna rekrutacja do
Samorządu Studenckiego
•Prowadzenie fanpage`u z
wykorzystaniem "nowinek"
Facebooka
•Jak tworzyć posty i proste
infografiki - photoshop
online

•Pomocy Materialna w
świetle Ustawy 2.0.
•Regulamin studiów - o co
zadbać z perspektywy
studentów
•Co się kryje pod Ustawą 2.0
•Umiejętność rozmowy z
Władzami przy tworzeniu
statutu uczelni
•Umiejętność pisania pism
•Skuteczna ankietyzacja oraz
promocja postaw
projakościowych

Tabela 1. Szkolenia - Poligon 2018.

Ścieżka Ogólnorozwojowa będzie miała na celu głównie przygotowanie młodych
samorządowców do pracy w grupie oraz przewodniczenie jej.
Ścieżka Social Media dotyczyć będzie działalności Facebooka, Instagrama, ale również
współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
Ścieżka Dydaktyczna opierać się będzie o Ustawę 2.0., jak i skuteczną ankietyzację.
Michał Kostrzewa wytłumaczył, iż podział na trzy ścieżki kształcenia ma na celu
dopasowanie tematyki dla każdego uczestnika. Przykładowo, jeżeli Samorząd
Studencki wydeleguje trzy osoby na Poligon, po powrocie uczestników może mieć
trzech specjalistów w trzech różnych dziedzinach.
Następnie przedstawił harmonogram obozu szkoleniowego:

Poniedziałek
• 14:00 wyjazd z PW
• 15:30- 17:45 przyjazd/rejestracja
uczestników
• 17:45 - 20:00 Otwarcie
Poligonu/szkolenie wstępne
• 20:00-21:00 Kolacja
• 21:00-00:00 integracja

Wtorek, Środa,
Piątek, Sobota
• 8:00 - 8:30 - FitFUT (Aktywność
ruchowa)
• 8:30 - 10:00 - śniadanie
• 10:00 - 11:30 - I panel szkoleniowy
• 11:30 - 11:45 - przerwa kawowa
• 11:45 - 13:15 - II panel szkoleniowy
• 13:15 - 13:30 - przerwa kawowa
• 13:30 -15:00 - III panel szkoleniowy
• 15:00 - 16:00 - obiad
• 16:00 - 17:30 - IV panel szkoleniowy
• 17:30 - 17:45 - przerwa kawowa
• 17:45 - 19:15 - V panel szkoleniowy
• 19:30 - 20:00 - podsumowanie dnia
• 20:00 - 21:00 - kolacja
• 21:00 - 00:00 - integracja

Czwartek
• 8:00 - 8:30 - FitFUT
• 8:30 - 10:00 - śniadanie
• 10:00 - 11:30 - I panel szkoleniowy
• 11:30 - 11:45 - przerwa kawowa
• 11:45 - 13:15 - II panel szkoleniowy
• 13:15 - 13:30 - przerwa kawowa
• 13:30 -15:00 - III panel szkoleniowy
• 15:00 - 16:00 - obiad
• 16:00 - 20:00 - atrakcje
• 20:00 - 21:00 - kolacja
• 21:00 - 00:00 - integracja

Tabela 2. Harmonogram - POLIgon 2018.
Wzorem roku poprzedniego, dla ułatwienia uczestnikom z daleka, każdy może
przyjechać w niedzielę (8 lipca 2018 roku) do Warszawy, gdzie będzie możliwość
skorzystania z noclegu w Akademiku Politechniki Warszawskiej.
Nowością będzie codzienna poranna aktywność ruchowa, czyli mniejsza wersja projektu
FitFUT.
Następnie Michał Kostrzewa przedstawił ceny obozu:
- 600 zł – POLIgon 2018 w Serocku,
- 650 zł – POLIgon 2018 w Serocku + nocleg w Akademikach Politechniki Warszawskiej
dzień przed wyjazdem.
Podsumowując, zapewnił, iż więcej szczegółów dotyczących projektu przekaże podczas
sesji roboczej w Koszalinie.

4. Open Space 2018
Mateusz Wośko nawiązując do ustaleń z poprzedniej sesji roboczej, która odbyła się
w Bielsku-Białej, przypomniał, iż założeniem Prezydium było zorganizowanie Open
Space 2018 z pomocą Uczelni z północnej części Polski. W związku z powyższym
poinformował, iż do organizacji tego projektu zgłosił się Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy. Nadmienił, że pierwsza edycja Open Space odbyła się
w Warszawie, następna w Krakowie, dlatego tegoroczna konferencja dla równowagi
odbędzie się bliżej pomorza.

Dokładny termin konferencji zostanie ogłoszony podczas sesji roboczej w Koszalinie.
Następnie dodał, że wspólnie z Prezydium postara się odszukać notatki z poprzednich
edycji projektu w celu wysłania podsumowania przeprowadzonych rozmów
na wszystkie z poruszonych tematów.
Podsumowując, podkreślił, iż formuła Open Space staje się coraz częściej stosowana,
ponieważ jest to niesamowita platforma wymiany doświadczeń, która przynosi wiele
pozytywnych efektów i pomaga rozwiązywać problemy spotykane przez samorządy.
Dlatego też, wspólnie z Prezydium zdecydował, iż podczas piątkowej Rady Starszych
prowadzone będą rozmowy dotyczące bieżących spraw oraz wybierane będą około
4 temat do dyskusji podczas sobotniej Rady Starszych w formule Open Space.

5. Magazyn FUT
Tomasz Pieńkosz przedstawił pierwszy numer Magazynu FUT w roku 2018, w którym
zostało zamieszczonych 10 artykułów napisanych przez Samorządowców, dotyczących
głównie organizowanych przez Uczelnie wydarzeń godnych pochwalenia się
przed wszystkimi czytelnikami. W czasopiśmie znalazły się również wspomnienia
z okresu przygotowań do studiów oraz wywiad z panią dr hab. Anną Siwik, prof. nadzw.,
która jest Prorektorem ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie.
Zgodnie z ustaleniami, rozdał magazyny uczestnikom sesji i zapewnił, że dostaną je
również Rektorzy wszystkich Uczelni Technicznych.
Następnie przedstawił w formie tabeli Uczelnie, które napisały artykuł w pierwszym
Magazynie FUT i poinformował, iż będzie ją uzupełniał po każdym wydanym numerze.
Celem tego jest mobilizacja i weryfikacja Uczelni, które napisały najwięcej artykułów.
Po czym zachęcił do przesyłania swoich publikacji na adres mailowy:
tomasz.pienkosz@fut.edu.pl, tak aby przy ani jednej Uczelni nie stało „zero” w tabeli.

Tabela 3. Lista Uczelni, które zamieściły artykuł w Magazynie FUT 1/2018.
Zgodnie z zapowiedzią, Magazyn FUT pojawił się również w wersji elektronicznej na stronie
internetowej https://fut.edu.pl/magazyn-fut/. Celem tego było zmniejszenie nakładu
papierowego oraz dostępność Magazynu dla wszystkich zainteresowanych.
Łukasz Rusjaczyk (PG) zgłosił uwagę, aby pamiętać o podpisywaniu zdjęcia nazwiskiem
autora.
Dominik Leżański (PŁ) zwrócił się z prośbą o zmianę zdjęcia w artykule dotyczącym
Gali Aktywności Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdyż jedno z nich nie dotyczy
tego wydarzenia.
Tomasz Pieńkosz zapewnił, że w następnym numerze każde zdjęcie będzie na właściwym
miejscu i właściwie podpisane. Następnie ogłosił, iż kolejny Magazyn FUT zostanie wydany
do dnia sesji roboczej w Koszalinie. W związku z powyższym artykuły można przesyłać
do 13 maja 2018 roku.
Mateusz Wośko podsumowując poprosił o rozpowszechnienie wersji elektronicznej
Magazynu FUT wśród wszystkich Uczelni.

6. KoKoN 2018
Barbara Balon przypomniała, iż zwróciła się z prośbą o pomoc przy organizacji konkursu
do Samorządów Studenckich podczas pierwszej sesji roboczej w Bielsku-Białej. Uczelnie,
które zadeklarowały wsparcie to Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
oraz Politechnika Śląska. Przyznała, iż liczyła na większe zainteresowanie, ale zapewniła,

iż mimo to projekt zostanie zrealizowany w jak najlepszym stylu i jakości. W dalszym ciągu
osoby chętne mogą zgłosić swoją chęć pomocy przy organizacji.
Następnie poinformowała, że trwają prace nad regulaminem, natomiast oferta sponsorska
została napisała i wciąż opracowywana jest jej strona graficzna.
Promocja konkursu rozpocznie się w czerwcu. Zostanie ponownie udostępniona na portalu
Facebook mapa polski, gdzie zaznaczone zostaną wszystkie Uczelnie Techniczne zrzeszone
i stowarzyszone w FUT, na której można będzie oznaczać swoje koła naukowe.
Kontynuując, poprosiła o przesłanie kontaktów do koordynatorów kół naukowych
(imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), którym będzie mogła przekazywać
szczegóły konkursu.
Dominik Leżański (PŁ) zapytał, czy kategorie konkursowe zostaną poddane pod dyskusję,
ponieważ z uwagi na dosyć obszerną specyfikę Uczelni zrzeszonych i stowarzyszonych
w FUT, wspólnie można wypracować kategorie dopasowane do każdej z nich, tak aby każdy
miał wyrównane szanse.
Barbara Balon odpowiadając na pytanie, zapewniła, iż wspólnie z Prezydium opracowała
6 kategorii, które ma zamiar na kolejnej sesji poddać pod dyskusję.
KATEGORIE KONKURSOWE:
- Projekt Inżynierski / Naukowy
- Projekt Konstrukcyjny
- Konferencja
- Badania Naukowe
- Innowacja i nowe technologie
- Kreatywne KN.
Dominik Leżański (PŁ) zapytał czym różni się projekt konstrukcyjny od projektu
inżynierskiego oraz projekt naukowy od badania naukowego.
Barbara Balon wytłumaczyła, że powyższe kategorie to jedynie propozycje,
z których można wybrać te najlepsze. Dodała, iż w regulaminie będzie zapis dotyczący
zgłoszeń do konkursu, który będzie wyraźnie mówił, że jedno koło naukowe może zgłosić
się tylko do jednej kategorii.
Dominik Leżański (PŁ) zauważał problem polegający na odebraniu możliwości kołom
naukowym wykonującym np. dwa rewelacyjne projekty, gdzie jeden z nich pasuje
do kategorii Projekt Inżynierski, natomiast drugi do Projektu Konstrukcyjnego.
Takie organizacje zostają zmuszone do wyboru, który z nich jest ważniejszy
i efektywniejszy, mimo że nad jednym i drugim projektem poświęcono dużo czasu i energii.

Filip Ogonowski (PWr) zgadzając się ze swoim przedmówcą dodał, iż z perspektywy czasu
proponuje nie ograniczać możliwości zgłoszeń projektów kół naukowych, a raczej
zmniejszyć ilość kategorii i zrobić je bardziej ogólne, ponieważ w poprzednich edycjach
pojawił się problem z zebraniem odpowiedniej ilości chętnych do udziału w konkursie.
Dominik Leżański (PŁ) zaznaczył, iż warto dodać kategorię związaną z IT, ponieważ bardzo
ciężko dopasować projekt informatyczny do którejkolwiek z podanych kategorii.
Mateusz Wośko zapewnił, iż kategorie ze szczegółowym opisem będą przedstawione
ponownie na następnej sesji z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.
Dominik Leżański (PŁ) zaoferował pomoc przy opiniowaniu kategorii.
Barbara Balon podsumowując podziękowała za wszystkie uwagi i poprosiła wszystkie
uczelnie o pomoc przy opiniowaniu kategorii, aby projekt KoKoN 2018 był określany
projektem wszystkich członków FUT.

7. Bluzy Forum Uczelni Technicznych
Iwona Gadomska poinformowała o zakończeniu pierwszej edycji projektu Bluzy Forum
Uczelni Technicznych 2018.
Podsumowując przekazała, iż zamówionych zostało 2o bluz z kapturem, które kosztowały
90 złotych oraz 6 bluz bez kaptura, które kosztowały 85 złotych. Zaznaczyła również,
że dużym zainteresowaniem cieszył się dodatkowy haft na rękawie lub na plecach w cenie
13 złotych, który można było zamówić dodatkowo.
Następnie poprosiła wszystkie osoby oczekujące na swoje bluzy o zgłoszenie się
po ich odbiór po zakończeniu sesji.
Ogłosiła również rozpoczęcie drugiej edycji projektu, która potrwa do momentu zebrania
minimum 20 bluz.

8. FitFUT
Mateusz Wośko poinformował, że w celu ułatwienia przebiegu rozgrywek
międzyuczelnianych w projekcie FitFUT, Polska została podzielona na 6 regionów,
w których odbędą się eliminacje do finału.
Projekt rozpocznie się w drugiej połowie maja, a zakończy w listopadzie. Finał odbędzie się
na terenie Politechniki Rzeszowskiej, a dla finalistów zostało przewidziane dofinansowanie,
bądź całkowite pokrycie kosztów dojazdu.

Następnie poinformował, że jest po konsultacjach z AZS-ami z różnych części Polski,
które wyraziły chęć pomocy przy organizacji projektu.
W imieniu całego Prezydium zwrócił się z prośbą o promowanie FUTu podczas rozgrywek
meczowych, m.in. poprzez zawieszanie flagi czy też wystawianie roll up’u oraz przesyłanie
lub publikowanie zdjęć z przebiegu meczu.
Szczegóły rozpoczęcia projektu zostaną przekazane podczas Sesji Roboczej w Koszalinie.
Szymon Połczyński (PWr) zapytał o termin rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek.
Mateusz Wośko odpowiadając przypomniał, iż kadencja nie kończy się z dniem wyboru
nowego Prezydium tylko 31 grudnia br., dlatego czasu nie powinno zabraknąć. Dodatkowo
nie ma pewności ile drużyn zgłosi chęć udziału w projekcie. Dla pewności zostanie
stworzony regulamin projektu FitFUT, określający maksymalną ilość drużyn oraz terminy
rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek.
Filip Ogonowski (PWr) zapytał, czy kiedy zostanie przedstawiony dokładny harmonogram
rozgrywek.
Mateusz Wośko przedstawił wstępny harmonogram projektu FitFUT, który określał termin
wstępnych rozgrywek międzyuczelnianych od połowy maja do końca października,
natomiast termin meczów finałowych został zaplanowany na listopad. Dokładna data
zostanie przedstawiona po wcześniejszym ustaleniu ze wszystkimi finalistami.
Dominik Leżański (PŁ) zapytał czy w turnieju mogą brać udział drużyny AZS.
Mateusz Wośko powiedział, że drużyny AZS nie zostaną wykluczone z rozgrywek,
ponieważ turniej jest dla wszystkich studentów uczelni technicznych, bez jakichkolwiek
ograniczeń.
Dominik Duralski (SGSP) zapytał czy zostanie zapewnione zabezpieczenie medyczne
oraz ubezpieczenie dla wszystkich uczestników rozgrywek?
Mateusz Wośko odpowiedział, że w regulaminie będzie zapis dotyczący konieczności
posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Natomiast w sytuacji,
kiedy Uczelnia będąca gospodarzem konkretnego spotkania nie będzie w stanie
zorganizować darmowego zabezpieczenia medycznego, wtedy FUT pokryje koszty
i pomoże w znalezieniu odpowiednich służb.
Dominik Leżański (PŁ) zapytał o konkretne punkty, które zostaną sfinansowane z budżetu
FUT do organizacji finału rozgrywek.
Mateusz Wośko odpowiadając poinformował, że wstępnie został zaplanowany budżet
projektu FitFUT, który uwzględnia pokrycie kosztów dojazdu uczestników do Rzeszowa

i nagród, natomiast wszystkie pozostałe kwestie leżą w rękach Uczelni będącej
gospodarzem spotkania.

9. Budżet FUT
Monika Hładik przypomniała, iż podczas marcowej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych zdecydowano o podtrzymaniu wysokości finansowania z poprzedniego roku,
co oznacza łączne dofinansowanie ze wszystkich zrzeszonych Uczelni na rok 2018 wynosi
112 000,00 zł.
Przedstawiła w tabeli prowizorium budżetowe Forum Uczelni Technicznych na rok 2018.

Prowizorium budżetu FUT 2018

Kwota

Kiedy?

Krajowa Konferencja PSRP

4 000 zł

kwiecień 2018

Poligon

38 000 zł

lipiec 2018

Open Space

10 000 zł

wrzesień 2018

KoKoN

10 000 zł

październik 2018

#FitFut - turniej sportowy

5 000 zł

maj - grudzień 2018

Inżynier Lider Zespołu

9 000 zł

druga połowa 2018

Promocja FUT

7 000 zł

cały rok

Gadżety FUT

2 000 zł

cały rok

Magazyn FUT

4 000 zł

cały rok

Rezerwa

23 000 zł

cały rok

Razem:

112 000 zł

cały rok

Tabela 4. Prowizorium budżetowe Forum Uczelni Technicznych na rok 2018.

Następnie poinformowała, iż na koncie fundacji Studentów i Absolwentów AGH Academica
oraz subkoncie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
po zakupie dyktafonu pozostało 20 100 zł.
Mateusz Wośko zapewnił, iż zakupiony dyktafon jest własnością Forum Uczelni
Technicznych i posłuży Prezydiom kolejnych kadencji. Podsumowując poinformował,
iż mimo długich przemyśleń nad wysokością wpisywanych w ww. tabelę kwot, wartości
delikatnie mogą ulec zmianie. Rezerwa budżetowa obejmuje m.in. pieniądze, które zostaną
dla Prezydium k’19, aby nie powstrzymywać ich działań w okresie, kiedy Uczelnie zrzeszone
jeszcze nie przeleją ustalonych kwot.
Następnie zwrócił się z prośbą o sprawdzenie w kwesturze każdej z Uczelni, czy zostały
przelały pieniądze na rzecz Forum Uczelni Technicznych.
Filip Ogonowski (PWr) zaproponował stworzenie i udostępnienie Przewodniczącym
Samorządów Studenckich pliku, w którym zaznaczane będą wpływy na konto FUT
z poszczególnych Uczelni.
Mateusz Wośko zapewnił,
przez Iwonę Gadomską.
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10. Inżynier Lider Zespołu
Daniel Lewandowski przedstawił tabelę, w której zamieszczone zostały Uczelnie,
które zostały zgłoszone do projektu Inżynier Lider Zespołu.

Lp.

Uczelnie zgłoszone do projektu

1

Politechnika Opolska

2

Politechnika Koszalińska

Tabela 5. Uczelnie zgłoszone do projektu Inżynier Lider Zespołu 2018.
Następnie przedstawił tabelę, w które zamieszona została Uczelnia, która wyraziła chęć
udziału w ww. projekcie.
Lp.

Uczelnia, która wyraziła chęć udziału w projekcie

1

Politechnika Wrocławska

Tabela 6. Uczelnia, która wyraziła chęć udziału w projekcie Inżynier Lider Zespołu 2018.

Poinformował, iż aktualnie trwają prace nad ustaleniem dokładnych terminów oraz zachęcił
do zgłaszania Uczelni do udziału w projekcie. Pozostały jedynie trzy miejsca w tegorocznej
edycji.
Udział w projekcie Inżynier Lider Zespołu jest bezpłatny dla Uczelni. Opłatę
za odpowiedniego szkoleniowca ponosi Forum Uczelni Technicznych.
Mateusz Wośko podsumowując ze względu na niezwykle wartościowe szkolenia
oraz zadowolenie uczestników z poprzednich edycji bardzo polecił udział w projekcie.
Katarzyna Kania zgłosiła chęć udziału w projekcie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
Krzysztof Pszczółka (PK) zgłosił chęć udziału Politechniki Krakowskiej w projekcie.
Mateusz Wośko podziękował za zgłoszenia i zaangażowanie.

11. Informacje od Przewodniczącego PSRP
Tomasz Tokarski po przywitaniu wszystkich samorządowców poinformował, iż odbyło
posiedzenie Rady Studentów na Politechnice Poznańskiej.
Następnie przypomniał, że od 19 do 22 kwietnia odbędzie się XXIV Krajowa Konferencja
Parlamentu Studentów RP, na którą zarejestrowało się około 340 uczestników z blisko
100 Uczelni w Polsce. Ze względu na bardzo bogaty program i wystąpienia gości
honorowych, szkolenia zostały rozłożone na 3 dni (piątek, sobota, niedziela).
Podczas posiedzenia Parlamentu została opracowana propozycja uwag do projektu Ustawy
2.0, która ma być instrukcją podczas prac legislacyjnych w Sejmie dla osób, które będą
uczestniczyć w pracach komisji sejmowych. Jedną z uwag dotyczy finansowania
Samorządów Studenckich, czyli przekazanie przez Uczelnie Publiczne 1% dotacji
podstawowej na funkcjonowanie Samorządu Studenckiego i uczelnianych organów
studenckich, natomiast Uczelnie Niepubliczne przekażą Samorządowi Studenckiemu 12 zł
za każdego Studenta. Druga poruszona kwestia to skonkretyzowanie przepisów
dotyczących wydatkowania ww. środków przez Samorząd Studencki. Parlament Studentów
RP w porozumieniu ze wszystkimi uczelniami zaapeluje do władz publicznych w Polsce
w sprawie finansowania Samorządów Studenckich.

Kolejno, podziękował za udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na temat praw
Studenta. Komisja ds. Jakości Kształcenia pod kierownictwem Mateusza Gawrońskiego
opracuje wyniki w celu stworzenia odpowiedniego raportu.

12. Wolne wnioski
- Julia Leonhardt zaprezentowała szczegóły zjazdu Forum uczelni Technicznych,
który odbędzie się od 31 maja do 3 czerwca 2018 roku w Koszalinie.

- Mateusz Wośko poinformował, iż został złożony niekompletny wniosek o członkostwo
w Forum Uczelni Technicznych przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.
Po uzupełnieniu brakującej dokumentacji Zjazd zdecyduje o przyjęciu ww. Uczelni do FUT.

- Mateusz Wośko poinformował, że zgodnie z zapowiedzią został przesłany list do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie wprowadzenia nowej
klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych.

- Mateusz Wośko pogratulował Barbarze Balon, która 13 kwietnia br. zwyciężyła
w konkursie „Kobieta Liderem” w kategorii działalność społeczna za rok 2017. Gala finałowa
odbyła się we Wrocławiu.

- Mateusz Wośko poinformował, iż 13 kwietnia br. podjęto decyzję, że Łódź będzie
gospodarzem Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich w 2022 roku, w których może
rywalizować ponad 5 tysięcy młodych sportowców. Wyboru organizatora zawodów
dokonano w piątek w Madrycie podczas zgromadzenia ogólnego Europejskiej Federacji
Sportu Studenckiego (EUSA). Inicjatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Łódzka
i AZS PŁ. Arenami zawodów mają być obiekty łódzkich uczelni - m.in. Zatoka Sportu PŁ.
Następnie, złożył gratulacje na ręce przewodniczącego Samorządu Studenckiego
Politechniki Łódzkiej Dominikowi Leżańskiemu.

- Maria Wichowska (PG) zapytała delegatów, czy będą obecni podczas Sesji Nadzwyczajnej
w Krynicy Zdroju, która została zwołana na niedzielę 22 kwietnia br. o godzinie 12:00.

Mateusz Wośko poinformował, że zgodnie z informacją od organizatorów XXIV Krajowej
Konferencji Parlamentu Studentów RP jest to jedyny możliwy termin Sesji FUT. Zapewnił,
że jeżeli pojawi się możliwość wcześniejszego przeprowadzenia Sesji to na pewno wszyscy
zostaną o tym poinformowani. Następnie poinformował, iż podczas zaplanowanej Sesji
Nadzwyczajnej zostanie poruszony bardzo istoty temat, jakim jest Statut FUT, dlatego całe
Prezydium liczy na obecność delegatów.
Tomasz Tokarski zapewnił, że Przewodniczący FUT zostanie poinformowany o możliwym
wolnym terminie, podczas którego będzie mogła odbyć się Sesja.

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

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

Sporządziła:
Iwona Gadomska
Sekretarz FUT

Przewodniczący
Forum Uczelni Technicznych
Mateusz Wośko
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