Protokół z Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych
Koszalin, 2 czerwca 2018 r.

W trzeciej Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, która odbyła się
2 czerwca 2018 roku w Politechnice Koszalińskiej, udział wzięło 23 z 28 delegatów Uczelni
uprawnionych do głosowania. Zjazd był uprawniony do podejmowania uchwał.
Prawo do głosowania miały wszystkie obecne Uczelnie.
Ze względu na trzecią nieobecność Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej,
Uczelnia straciła prawo do głosowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Roboczej
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko otworzył trzecią Sesję
Roboczą FUT kadencji 2018, jednoczenie dziękując Parlamentowi Studentów Politechniki
Koszalińskiej za organizację zjazdu.
Następnie przywitał gości specjalnych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
jakimi byli Podsekretarz Stanu Piotr Müller oraz Asystent polityczny Wiceprezesa Rady
Ministrów Jan Strzeżek. Przywitał również członka Rady Wykonawczej Parlamentu
Studentów RP Łukasza Rusajczyka, równocześnie informując, że ze względu
na nieobecność Przewodniczącego Tomasza Tokarskiego, Łukasz Rusajczyk opowie
o działaniach Parlamentu.
Przechodząc do kolejnej części spotkania, zgłosił zmiany do planu Sesji – ze względu
na zmianę terminu szkoleń „Inżynier – Lider Zespołu”, punkt zostanie omówiony podczas
następnej Sesji Roboczej.

2. POLIgon 2018
Michał Kostrzewa oznajmił, że strona internetowa poligon.fut.edu.pl została
zaktualizowana i można w niej znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące projektu.
Następnie przedstawił harmonogram obozu od 9 do 15 lipca br. oraz poinformował,
że dla ułatwienia dojazdu na POLIgon, ponownie dzięki przychylności Politechniki
Warszawskiej, można przyjechać do stolicy już w niedziele (8 lipca br.), gdzie będzie
zorganizowany nocleg w akademikach, a stamtąd w poniedziałek zorganizowanym
autobusem wszyscy uczestnicy zostaną przewiezieni do ośrodka w Serocku.

Rys. 1 Harmonogram obozu szkoleniowego POLIgon 2018.

Rejestracja ruszyła 2 czerwca 2018 roku i potrwa do 15 czerwca. Formularz zgłoszeniowy
widnieje na stronie rejestracja.fut.edu.pl. Część rozszerzona wyniesie 650 zł
za uczestnika, natomiast podstawowa 600 zł. Przypomniał również, że każda uczelnia
może zarejestrować 3 uczestników, a w przypadku chęci wysłania większej grupy, należy
go o tym poinformować. Natomiast samorządy studenckie, które nie są w stanie
ze względu na wybory podjąć decyzji kto będzie delegatem podczas POLIgonu, proszone
są o informację kiedy będą mogły zdecydować o wzięciu udziału w obozie.

3. Magazyn FUT
Tomasz Pieńkosz poinformował, że została opublikowana II elektroniczna wersja
Magazynu FUT, która jest dostępna na stronie internetowej Forum. Wersja papierowa
zostanie przesłana na adresy wszystkich uczelni technicznych.
Następnie przedstawił zestawienie samorządów studenckich aktywnych w magazynie.
Tabela prezentowała spis wszystkich artykułów przesłanych do publikacji.

Tab. 1 Spis aktywnych Samorządów w Magazynie FUT.

Zachęcił do wysyłania kolejnych artykułów, które zostaną wydane wraz z kolejnym
numerem magazynu. Jednocześnie zwrócił się z prośbą, aby wysyłać materiały
do publikacji na maila magazyn@fut.edu.pl do końca września br.

4. Open Space 2018
Mateusz Wośko przypomniał, iż III Konferencja Robocza FUT w formule Open Space
odbędzie się od 21 do 23 września 2018 roku na Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy. Uczestnictwo wydarzeniu będzie wynosiło 100 złotych
za osobę.
Następnie przypomniał, iż konferencja polega na wymianie doświadczeń, dlatego
tematyka konferencji będzie zależna od zgłoszonych problemów przez uczestników
podczas rejestracji.
Kończąc, zaznaczył, że w razie pytań Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP
wraz z Prezydium pozostaje do dyspozycji.

5. Statut FUT
Mateusz Wośko zaznaczył, że zgodnie z ustaleniami propozycja zmian w Statucie została
przesłana przez Sekretarz FUT. Każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat
zaproponowanego dokumentu. Jednocześnie przypomniał, że statut jest bardzo ważnym
dokumentem, zgodnie z którym funkcjonuje Forum. Mimo to, Iwona Gadomska dostała
zwrotną wiadomość jedynie od Komisji Rewizyjnej i Dominika Leżańskiego (PŁ),
które od razu uwzględniła w projekcie.
Następnie przedstawił zaproponowane przez Iwonę Gadomską poprawki i ponownie
otworzył dyskusję.
Filip Ogonowski (PWr) zaproponował, aby w art. 13 ust. 1 lit. j zapisać o przekazaniu
dokumentacji w ciągu minimum 7 dni, ponieważ problematyczne może być
udostępnienie wszystkich dokumentów nowemu Sekretarzowi w dniu wyboru.
Mateusz Wośko oświadczył, iż zapis dotyczy przekazania jedynie niezbędnej
dokumentacji w dniu wyborów.
Maria Wichowska (KR) podziękowała Iwonie Gadomskiej za włożoną pracę
w dopracowanie najważniejszego dokumentu Forum.
Ze względu na brak kolejnych uwag Mateusz Wośko poddał projekt Statutu FUT
pod głosowanie.
Wynik głosowania:
- TAK – 23 głosy,
- NIE – 0 głosów,
- wstrzymanych – 0 głosów.
Statut Forum Uczelni Technicznych (załącznik nr 3) został jednogłośnie przyjęty przez
Zjazd FUT.

6. Budżet FUT
Monika Hładik przedstawiła aktualne wydatki Forum:
- dyktafon 1 140,00 PLN – Fundacja Academica,
- Krajowa Konferencja PSRP 6 223,87 PLN – AGH im. S. Staszica w Krakowie.
Aktualne stany kont Forum:

- Fundacja Academica – 9 003,94 PLN,
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – 14 640,28 PLN.
Następnie zwróciła się z prośbą o weryfikację dotarcia not rozliczeniowych do wszystkich
uczelni.

7. KoKoN 2018
Barbara Balon przypomniała, iż gala finałowa konkursu odbędzie się 27 października
2018 roku w Warszawie, podczas której zostaną wręczone nagrody finalistom w kategoriach:


PROJEKT INŻYNIERSKI – dotyczy projektów, w których połączone ze sobą elementy,
mechanizmy i systemy tworzą sprawne konstrukcyjnie urządzenie, budowle,
maszyny, pojazdy.



KONFERENCJA – kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych, które zorganizowały
konferencje,

sympozja

bądź

kongresy

o

charakterze

naukowym

lub popularyzatorskim. Dotyczy to przede wszystkim konferencji o charakterze
ogólnopolskim oraz regionalnym.


BADANIA NAUKOWE – dotyczy projektów badawczych w obszarze: technologie
materiałowe, chemia, biotechnologia, fizyka, matematyka.



INNOWACJA I NOWE TECHNOLOGIE – dotyczy projektów, które rozwiązały problem
lub realizowały rozwiązania innowacyjne w obszarze nauk technicznych. Kategoria
obejmuje również zaawansowane rozwiązania w technologii, a także zastosowanie
w praktyce najnowszych zdobyczy nauki.



IT – obejmuje projekty informatyczne w zakresie informatyki i cyfryzacji.



NAGRODA INTERNAUTÓW – kategoria, w której nagroda przyznawana jest przez
internautów dla wszystkich Kół Naukowych biorących udział w konkursie KoKoN.

Następnie poinformowała, że na stronie internetowej FUT został opublikowany regulamin
Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2018 (załącznik nr 4), który zawiera wszystkie informacje
dotyczące przebiegu konkursu. Określa między innymi kapitułę konkursową, która składać
się będzie z zeszłorocznych finalistów konkursu, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej FUT.
Po wcześniejszych konsultacjach zdecydowała, iż jedno koło naukowe będzie mogło zgłosić
jeden projekt w jednej kategorii konkursowej. Powodem tego jest wyrównanie szans
dla wszystkich uczelni biorących udział w konkursie.

8. Gala Środowiska Studenckiego
Barbara Balon przypomniała, iż Gala Środowiska Studenckiego FUT odbędzie się
w połączeniu z Galą Finałową Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2018 w Warszawie.
W związku z powyższym koordynatorem Gali jest Iwona Gadomska, która będzie
kontrolowała przebieg zgłoszeń projektów do poniższych kategorii w Gali Środowiska
Studenckiego FUT oraz sam przebieg wydarzenia wręczenia nagród:


Najlepszy Projekt Dydaktyczny Samorządu Studenckiego - nagrodę w kategorii
otrzymuje Samorząd Studencki, który swoim projektem wspiera dydaktykę w sposób
innowacyjny, skuteczny oraz z szerokim zasięgiem docelowym.



Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego - nagrodę w kategorii
otrzymuje

Samorząd

Studencki,

którego

projekt

charakteryzuje

się oryginalnością oraz niskim stosunkiem budżetu projektu do liczby odbiorców.
Projekty w tej kategorii dotyczą wszystkich projektów kulturalnych z wyłączeniem
Juwenaliów oraz wydarzeń towarzyszącym Juwenaliom.


Samorządowy Projekt Roku - nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd Studencki,
którego projekt charakteryzuje się oryginalnością i wyróżnia się na tle innych
projektów realizowanych przez studentów.



Samorząd Studencki jako motywator - nagrodę w kategorii otrzymuje Samorząd
Studencki,

który

prowadzi

szerokie

działania

w

zakresie

motywowania

samorządowców, wspiera ich w bieżącej działalności oraz rozwija ich umiejętności.


Autorytet Forum Uczelni Technicznych - nagrodę w kategorii otrzymuje osoba
ciesząca się uznaniem środowiska Forum Uczelni Technicznych.



Przyjaciel Forum Uczelni Technicznych - nagrodę w kategorii otrzymuje osoba
lub instytucja, która wykazuje się wybitnym zaangażowaniem, przychylnością oraz
wsparciem na rzecz środowiska Forum Uczelni Technicznych.

Kapituła konkursowa w kategoriach Najlepszy Projekt Dydaktyczny Samorządu
Studenckiego, Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego, Samorządowy
Projekt

Roku

oraz

Samorząd

Studencki

jako

motywator

składać

się

będzie

z przewodniczących samorządów stowarzyszonych i zrzeszonych w FUT, Prezydium

i Komisja Rewizyjna FUT. Natomiast w dwóch pozostałych kategoriach kapituła konkursowa
składać się będzie jedynie z Prezydium i Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych.
Gala odbędzie się 27 października 2018 roku na Politechnice Warszawskiej w Gmachu
Wydziału Fizyki podczas czwartego zjazdu FUT w kadencji 2018.
Filip Ogonowski (PWr) zapytał w jaki sposób będzie wyglądała procedura zgłoszeń projektów
do Gali.
Mateusz Wośko poinformował, że zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej
poprzez stworzony formularz zgłoszeniowy. Prawo do zgłoszenia projektu będą mieli jedynie
przewodniczący samorządów studenckich. Głosowanie również odbędzie się w wersji
elektronicznej o czym wszyscy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

9. FitFUT
Mateusz Wośko przestawił wstępny terminarz przebiegu turnieju, z którego wynikało,
iż niebawem rozpoczną się zgłoszenia drużyn, natomiast termin meczów finałowych zależny
jest od ilości zgłoszeń. Rozgrywki międzyuczelniane odbywają się w określonych regionach.
Polska została podzielona na cztery części, w których odbędą się wstępne rozgrywki
grupowe:
Grupa I


Akademia Marynarki Wojennej,



Akademia Morska w Gdyni,



Akademia Morska w Szczecinie,



Politechnika Gdańska,



Politechnika Koszalińska,



Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,



Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Grupa II


Politechnika Białostocka,



Politechnika Łódzka,



Politechnika Warszawska,



Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,



Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,



Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,



Wojskowa Akademia Techniczna.

Grupa III


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki,



Politechnika Częstochowska,



Politechnika Opolska,



Politechnika Poznańska,



Politechnika Śląska,



Politechnika Wrocławska,



Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,



Uniwersytet Zielonogórski.

Grupa IV


Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,



Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej,



Politechnika Krakowska,



Politechnika Lubelska,



Politechnika Rzeszowska,



Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,



Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Regulamin turnieju został stworzony i czeka na opinię prawników.
Turniej FitFUT ma na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród studentów oraz większe
zaangażowanie studentów w projekty Forum Uczelni Technicznych.

10. #FUTonTour
Mateusz Wośko poinformował, że na stronie internetowej Forum pojawiła się zakładka
FUTonTour, w której widnieje spis szkoleniowców, do których każdy może zwrócić się
z prośbą o przeprowadzenie szkolenia z określonej tematyki dla studentów swojej uczelni.

SPIS

Następnie przypomniał, że lista szkoleniowców jest otwarta i każdy może zgłosić swoją bazę
tematów, do czego bardzo zachęcał w imieniu Prezydium FUT.

11. Informacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller
pogratulował Prezydium Forum Uczelni Technicznych działalności oraz dużej ilości
ciekawych projektów, ponieważ zauważył, iż z roku na rok projektów jest coraz więcej.
Następnie przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zbliżającej się reformy nauki
i szkolnictwa wyższego, ponieważ Komisja Edukacji przyjęła sprawozdanie i projekt ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym, następnie w Sejm w drugim i trzecim czytaniu przyjmie
projekt ustawy, który pod koniec czerwca trafi do Senatu i na początku lipca ponownie
do Sejmu lub bezpośrednio do pana Prezydenta RP. W związku z powyższym ustawa zostanie
przyjęta na początku lipca i od tego czasu rozpocznie się wdrażanie przepisów ustawy.
Zwrócił uwagę na kilka istotnych zmian z punktu widzenia samorządu studenckiego:


Pierwszym aspektem jest statut uczelni. W ciągu najbliższego roku uczelnie będą
zobligowane do przyjęcia statutów. Zaznaczył fakt, iż dużą rolę odegrać mogą
również studenci, którzy stanowią 20 % składu senatu. Należy zwrócić uwagę na rolę
samorządu studenckiego w nowej strukturze uczelni.



Drugi aspekt dotyczy regulaminów samorządów studenckich. W zależności od zmian
wprowadzonych w strukturach uczelni, regulaminy będą musiały ulec poprawkom,
tak aby zostały dopasowane do nowych struktur.



Trzecia kwestia dotyczy regulaminów studiów. W tym punkcie dużo zabezpiecza
sama

ustawa,

ale

warto

zabiegać

o

zmiany

dotyczące

informatyzacji

i elektronicznego obiegu dokumentów.


Czwartą

kwestią

jest

regulamin

przyznawania

świadczeń

materialnych

i stypendialnych. W ciągu najbliższego roku trzeba będzie dostosować regulaminy
do nowych potrzeb i zwrócić uwagę co można poprawić w wewnętrznej strukturze
komisji stypendialnych.


Kolejna kwestia dotyczy tworzenia nowych programów studiów. Aktualnie
obowiązujące programy zostają bez zmian, natomiast wszystkie nowe będą się już
opierały o wiele innych możliwości, np.:

- rekrutacja na pierwszy rok studiów w ramach obszarów studiów, a nie konkretnych
kierunków, ponieważ uprawnienia do prowadzenia studiów będą przypisane
do Uczelni, jako całości, a nie do wydziałów;
- tworzenie studiów interdyscyplinarnych w szerszym zakresie;


Ostatnia, bardzo ważna kwestia, czyli likwidacja tzw. minimów kadrowych.
Nie będzie konieczności zapewniania minimalnej liczby doktorów habilitowanych
i profesorów potrzebnych do prowadzenia kierunku studiów. Będą potrzebne osoby
wykwalifikowane, co spowoduje że zajęcia przyjmą bardziej charakter praktyczny.

Następnie poinformował, że z chęcią odpowie na wszelkie pytania dotyczące powyższego
tematu.
Filip Ogonowski (PWr) zapytał o harmonogram przyszłych działań związanych z ustawą
oraz o termin publikacji rozporządzeń.
Pan Piotr Müller odpowiadając na pytanie przedstawił poniższy harmonogram prac:


przyszły tydzień – posiedzenie Sejmu, podczas którego najprawdopodobniej
odbędzie się kolejne czytanie ustawy,



koniec czerwca – obrady Senatu nad projektem ustawy,



lipiec - w przypadku braku uwag ze strony Senatu, automatycznie projekt kierowany
jest do podpisu przez pana prezydenta, natomiast jeżeli pojawią się uwagi, projekt
wraca do Sejmu.

Projekty rozporządzeń zostaną publikowane od połowy czerwca, ponieważ większość z nich
jest już napisana. Zwrócił się z prośbą, aby już od tego czasu zgłaszać uwagi do rozporządzeń.
Konsultacje trwają do września bądź października.
Mateusz Wośko podziękował za zabranie głosu.

12. Informacje od Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP
Mateusz Wośko zgodnie z zapowiedzią poprosił o zabranie głosu członka Rady Wykonawczej
PSRP Łukasz Rusajczyka.
Łukasz Rusajczyk podziękował za zaproszenie na zajazd Forum Uczelni Technicznych
oraz za liczną obecność podczas Konferencji Krajowej Parlamentu Studentów RP w Krynicy
Zdroju. Jednocześnie zaprosił na Konferencję Ekspertów Praw Studenta, która odbędzie się
od 23 do 26 sierpnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Następnie poinformował, iż Parlament Studentów RP aktualnie skupia się na kwestiach
sejmowych w związku ze zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Przypomniał,
iż odbyły się trzy posiedzenia Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, gdzie licznie uczestniczył
Parlament. Podczas spotkań udało się zachować wszystkie kwestie dotyczące praw
zgłoszone i przedyskutowane uprzednio z ministerstwem. Zapewnił, że Parlament dalej
będzie pracował w powyższym zakresie.

13. Wolne wnioski
- Daniel Lewandowski poinformował, że na stronie internetowej Forum pojawiła się nowa
zakładka NASZE PROJEKTY, gdzie jeden z punktów to BAZY HOTELOWE. Jest to arkusz,
który zbiera wszystkie domy studenckie i hostele działające przy uczelniach technicznych,
z których studenci mogą skorzystać np. w wakacje. Baza liczy aktualnie 12 akademików
w różnych miastach.
Mateusz Wośko dodał, że baza będzie na bieżąco aktualizowana, dlatego jeżeli ktoś chce
dodać kolejny dom akademicki lub hostel studencki to proszony jest o przekazanie informacji
Danielowi Lewandowskiemu.

- Maria Pożoga (PW) przedstawiła propozycję polityki informacyjnej wśród studentów
na temat najistotniejszych zmian oraz kwestii studenckich w ustawie 2.0. Ze względu
na utrudnienia w znalezieniu wszystkich informacji dotyczących planowanych zmian,
postanowiła zebrać je w jedną prezentację.
Pierwszą propozycją było przygotowanie infografik dla studentów oraz prezentacja
do użytku wewnętrznego dla członków samorządów. Kilkanaście przygotowanych infografik
dotyczy najważniejszych zmian po wprowadzeniu ustawy.
Prezentacja jest na bardziej zaawansowanym etapie, gdzie opracowane zostało
ok. 30 zagadnień, które dotyczą nie tylko studentów, ale również samorządowców
oraz najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania uczelni.
Poinformowała, iż prezentacja będzie na bieżąco aktualizowana wraz z publikowanymi
poprawkami. Następnie zaprezentowała kilka wybranych slajdów, które zostały
zamieszczone w prezentacji,

Pan Piotr Müller podziękował i pogratulował inicjatywy, ponieważ bardzo cieszy fakt,
iż samorządy same starają się być na bieżąco z tak ważnymi sprawami. Następnie poprosił
o przesłanie gotowej prezentacji do ministerstwa, gdzie dyrektor departamentu szkolnictwa
wyższego ją sprawdzi i naniesie ewentualne poprawki, aby publikowany dokument był
bezbłędny.
Kolejno pan minister zapytał Zjazd o opinie dotyczącą wysokości opłat, ponieważ do tej pory
projekt ustawy przewiduje, iż rektorzy do 1 lipca br. określają wysokość opłat, która
dotyczyłaby roku akademickiego 2018/2019. Ze względu na to, iż ustawa nie wejdzie w życie
1 lipca 2018 roku, zapytał Forum czy lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie przepisu
w przyszłym roku czy jedynie przesunięcie tego na wrzesień.
Mateusz Wośko pozytywnie zaopiniował propozycję wprowadzenia przepisu w następnym
roku, ponieważ jego zdaniem samorządy studenckie będą miały więcej czasu na zapoznanie
się z propozycją rektorów i na wystawienie odpowiedniej opinii.
Dominik Leżański (PŁ) zgadzając się z przedmówcą, zapytał czy zaproponowany termin nie
pokryje się z dyskusją nad regulaminami studiów.
Łukasz Rusajczyk (PG) zauważył, iż w przypadku obu terminów opłaty mogą być
podwyższone, ale najważniejsza jest obecność samorządów studenckich podczas negocjacji.
Po krótkim rozpoznaniu czy przewodniczący będą obecni na uczelniach, wspólnie Zjazd
wyraził swoją opinię, aby termin przełożyć na lipiec 2019 roku.
Filip Ogonowski (PWr) zaproponował alternatywnie, aby w październiku lub listopadzie
zostały zaakceptowane zasady, które będą obowiązywały od przyszłego roku
akademickiego, ponieważ dzięki temu uda się uniknąć sytuacji, gdzie opiniowanie
dokumentów tj. statut, regulaminy samorządów itp. będzie wpływało na wysokości opłat,
a oprócz tego samorząd będzie miał odpowiedni bufor czasowy, aby mieć czas
na zastanowienie.
Pan Piotr Müller przypomniał, iż do tego terminu nie są znane wszystkie kierunki studiów.
Filip Ogonowski (PWr) w związku z powyższym zaproponował, aby przyspieszyć termin
w przyszłym roku, np. około marca 2019 roku, tak aby terminy opiniowania pozostałym
dokumentów nie zbiegły się z terminem określania wysokości opłat.

- Łukasz Rusajczyk (PG) podziękował Danielowi Lewandowskiemu za pomoc przy zgłaszaniu
propozycji dotyczących kwestii prorodzinnych w ustawie dla studentów.

- Konrad Krawczyk (PW) zachęcił do wzięcia udziału w rekrutacji do organizacji STER, która
szkoli z zakresu umiejętności miękkich oraz do rekrutacji na Ekspertów Polskiej Komisji
Akredytacyjnej ds. studenckich, która trwa do 10 czerwca br.

- Mateusz Wośko poinformował, iż wpłynął wniosek o dołączenie do Forum Uczelni
Technicznych z Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Po przeczytaniu wniosku (załącznik nr 5) poprosił Zjazd o przegłosowanie wniosku.
Wyniki głosowania:
- TAK – 23 głosy,
- NIE – 0 głosów,
- wstrzymanych – 0 głosów.
Samorząd Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został stowarzyszonym
członkiem Forum Uczelni Technicznych.

- Anna Brzostkowska zaprezentowała szczegóły zjazdu Forum Uczelni Technicznych,
który odbędzie się od 25 do 28 października 2018 roku w Warszawie.

- Konrad Krawczyk (PW) zapytał pana ministra o zapis w projekcie ustawy mówiący o tym,
iż członek Rady Uczelni nie może być jednocześnie ekspertem Polskiej Komisji
Akredytacyjnej. Po wprowadzeniu takiego zapisu może to spowodować osłabienie składu
ekspertów, a jednocześnie odebrać możliwość przyszłym ekspertom kandydowania
na przewodniczącego samorządu studenckiego.
Pan Piotr Müller odpowiadając zaznaczył, że jest to spory problem, ponieważ występuje
tzw. konflikt interesów, a najbardziej wymownym tego przykładem jest Rada Uczelni,
gdyż można domniemywać, iż członek Rady Uczelni będzie chciał dążyć do tego, aby innym
uczelniom wiodło się gorzej. Dlatego też została wprowadzona takowa zasada.

Marek Dors (WAT) zapytał pana ministra czy w związku z tym, iż przewodniczący
samorządów studenckich uczelni mundurowych nie będzie zasiadał w Radzie Uczelni, może
zostać ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Pan Piotr Müller wyjaśnił, iż w Uczelniach służb państwowych nie będzie Rad Uczelni,
ponieważ są w nich nadzorujący odpowiedni ministrowie.
Dominik Leżański (PŁ) zauważył, iż doświadczenie, które przewodniczący samorządów
studenckich zbierają jako eksperci PKA może zdecydowanie pomóc w późniejszym
skutecznym działaniu w Radach Uczelni. Zaznaczył również, że żaden ekspert nie będzie
chciał działać na niekorzyść innych uczelni, ponieważ przewodniczącym zawsze zależy
na interesie samorządów studenckich.
Pan Piotr Müller wyjaśnił, iż wciąż występuje pewien konflikt, dlatego ta poprawka
dla sprawiedliwości na pewno zostanie wprowadzona.

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