Protokół z Sesji Nadzwyczajnej Forum Uczelni Technicznych
Krynica Zdrój, 21 kwietnia 2018 r.

W pierwszej Sesji Nadzwyczajnej Forum Uczelni Technicznych kadencji 2018, która odbyła
się

21

kwietnia

2018

roku

w

Krynicy

Zdroju,

udział

wzięło

21

z 28 delegatów Uczelni uprawnionych do głosowania. Zjazd był uprawniony
do podejmowania uchwał.
Prawo do głosowania miły wszystkie obecne Uczelnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko otworzył pierwszą Sesję
Nadzwyczajną FUT kadencji 2018, równocześnie dziękując za tak liczne przybycie
na XXIV Konferencję Krajową Parlamentu Studentów RP, gdzie korzystając z okazji mogła się
odbyć Sesja Nadzwyczajna.

2. Statut FUT
Mateusz Wośko zaznaczył, jak ważnym dokumentem dla Forum Uczelni Technicznych
jest Statut, zgodnie z którym Forum funkcjonuje.
Następnie w imieniu całego Prezydium przedstawił zaproponowane zmiany oraz otworzył
dyskusję, w której głos zabrała Komisja Rewizyjna, Dominika Świerczyńska (PO), Dominik
Leżański (PŁ), Filip Ogonowski (PWr), Roland Rychlik (AGH), Filip Jarząbek (PB) oraz Patryk
Kleczka (UTP).
Podsumowanie proponowanych zmian w Statucie FUT stanowi załącznik nr 2.
Po zakończeniu dyskusji nad zmianami w statucie Mateusz Wośko zapewnił, iż w najbliższym
czasie zmiany zostaną wysłane przez Iwonę Gadomską w formie mailowej, gdzie każdy
będzie jeszcze mógł zapisać swoje uwagi.

3. Prace Komisji ds. Opiniowania Aktów Prawnych
Daniel Lewandowski przedstawił skład Komisji:


Michał Kucki – Politechnika Warszawska



Jakub Makówka – Akademia Morska w Szczecinie



Bartosz Kasiński – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie



Dominika Świerczyńska – Politechnika Opolska.

Następnie przedstawił pierwszy projekt Komisji, czyli opiniowanie regulaminów samorządów
studenckich, domów studenckich oraz pomocy materialnej. Dokumenty będzie można
wysyłać od 25 kwietnia do 25 maja br. na adres mailowy daniel.lewandowski@fut.edu.pl.
Dominika Świerczyńska (PO) zapytała czy zasadne jest opiniowanie regulaminów już teraz,
skoro po wprowadzeniu Ustawy 2.0 będzie trzeba zmieniać je ponownie.
Filip Ogonowski (PWr) odpowiedział, iż sugerowane zmiany będą dostosowywane do Ustawy
2.0.
Dominik Leżański (PŁ) komentując wypowiedź przedmówcy powiedział, że w Samorządzie
Studenckim Politechniki Łódzkiej trwają prace nad zmianą regulaminu samorządu
pod kątem jego funkcjonowania, wykonywania zadań Prezydium itp., następnie
przy konieczności dostosowania dokumentacji do ustawy zostaną wniesione jedynie
poprawki dotyczące struktury Parlamentu.
Daniel Lewandowski potwierdził, iż projekt polegać będzie na opiniowaniu regulaminów
pod kątem ustawy, tak aby po jej wprowadzeniu poprawek było jak najmniej.
Dominik Leżański (PŁ) zasugerował wstrzymanie się z opiniowaniem regulaminów domów
akademickich, ponieważ np. kwestie zakwaterowania w myśl nowej ustawy będą zawarte
w regulaminach pomocy materialnej.
Daniel Lewandowski odpowiedział, iż opiniowanie regulaminów pomocy materialnej będzie
dotyczyło jedynie ich funkcjonowania, a nie zakwaterowania.

4. Wolne wnioski
- Barbara Balon przedstawiła, uwzględniając zasugerowane uwagi podczas Sesji Roboczej
w Poznaniu, propozycje kategorii konkursowych w projekcie KoKoN:

Projekt Inżynierski – Kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych, które realizowały projekt
inżynierski w obszarze nauk technicznych. 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
w obszarze nauk technicznych. Dotyczy to przede wszystkim konferencji o charakterze
ogólnopolskim oraz regionalnym.
Badania Naukowe – Kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych, które realizowały projekt
badawczy w obszarze nauk technicznych. Kategoria obejmuje badania w obszarze:
technologie materiałowe, chemia, biotechnologia, fizyka, matematyka.
Innowacja i Nowe Technologie – Kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych,
które realizowały projekt rozwiązujący problem lub realizujący rozwiązania innowacyjne
w obszarze nauk technicznych. Kategoria obejmuje również zaawansowane rozwiązania
w technologii, a także zastosowanie w praktyce najnowszych zdobyczy nauki.
IT - Kategoria przeznaczona dla Kół Naukowych, które realizowały projekt informatyczny
w obszarze nauk technicznych. Kategoria obejmuje projekty dotyczące: informatyki,
cyfryzacji, programistyki, software.
Nagroda Internautów – Kategoria, w której Koła Naukowe startujące w kategoriach:
Projekt Inżynierski, Konferencja, Badania Naukowe, Innowacja i Nowe Technologie, IT,
ubiegają się o nagrodę przyznawaną przez Internautów śledzących Konkurs KoKoN.

Filip Ogonowski (PWr) zaproponował wykreślić w kategorii IT programistykę i software
oraz określenia „ w obszarze nauk technicznych”.
Dominik Leżański (PŁ) zaproponował dla ujednolicenia usunięcie również określenia „obszar
nauk technicznych” w kategoriach Badania Naukowe, Konferencja oraz Innowacja i Nowe
Technologie.
Barbara Balon dziękując za uwagi podsumowała, iż po uwzględnieniu powyższych poprawek
kategorie konkursowe już się nie zmienią, a regulamin będzie do nich dostosowany.

- Mateusz Wośko poinformował, iż Prezydium planuje podpisać porozumienie z Forum
Uniwersytetów Polskich dotyczące wspólnej organizacji projektu. Polegać on będzie na serii

szkoleń dla wszystkich uczelni zrzeszonych bądź stowarzyszonych w FUT lub FUniP
dotyczących

organizacji

imprez

masowych.

Szkolenia

zostaną

przeprowadzone

w 18 miastach w Polsce, zlokalizowanych w najdogodniejszych miejscach dla pobliskich
Uczelni.
Projekt ruszy po Juwenaliach 2018, tak aby każdy mógł zastanowić się z czym ma największy
problem i co chciałby poprawić podczas organizacji kolejnej imprezy masowej.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa imprez masowych.

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

Sporządziła:
Iwona Gadomska
Sekretarz FUT

Przewodniczący
Forum Uczelni Technicznych
Mateusz Wośko

Załącznik nr 1 – Plan posiedzenia.
Załącznik nr 2 – Proponowane zmiany w Statucie FUT.

