Protokół z czwartego posiedzenia Prezydium FUT kadencji 2018
Bydgoszcz, 23 września 2018 r.
W posiedzeniu Prezydium Forum Uczelni Technicznych, które odbyło się 23 września 2018
roku w Bydgoszczy, wzięło udział 7 członków Prezydium (z czego trzech za pomocą
komunikatora internetowego) oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej (z czego jeden za pomocą
komunikatora internetowego).

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

1. Magazyn FUT
Tomasz Pieńkosz poinformował, że trzeci numer Magazynu FUT nie został stworzony,
ponieważ w jego ocenie otrzymał zbyt mało artykułów.
Mateusz Wośko wyznaczył ostateczny termin na wydanie magazynu w wersji online
do 30 września br.
Iwona Gadomska przypomniała zapis poprzedniego posiedzenia Prezydium, gdzie Tomasz
zapewnił, iż trzecie wydanie magazynu zostanie przesłane do weryfikacji 1 września br.,
natomiast gotowe do druku zostanie wysłane 11 września br. W związku z tym, że Magazyn
FUT nie został wykonany, zaproponowała pomoc w tworzeniu tego wydania, tak aby
powstawał do zjazdu FUT w Politechnice Warszawskiej.
Tomasz Pieńkosz zapewnił, że stworzy trzeci numer magazynu do wyznaczonego terminu
w wersji online oraz wersji papierowej.
Iwona Gadomska zaproponowała, aby w ciekawy sposób zachęcić Samorządy Studenckie
do pisania artykułów, np. poprzez konkurs na najlepszy artykuł lub nagrodę podczas Gali
Środowiska Studenckiego FUT. Następnie poprosiła, aby Tomasz wyznaczył sobie daty
do kiedy stworzy dwa pozostałe numery magazynu.

Tomasz Pieńkosz poinformował, że trzeci numer magazynu powstanie do zjazdu FUT
w Politechnice Warszawskiej, natomiast czwarty zostanie wydrukowany do zjazdu FUT
w Wojskowej Akademii Technicznej.
Rafał Kryżman zasugerował, że magazyn powinien powstać przed zjazdem FUT w Warszawie
oraz KRPUT w Łodzi.
Mateusz Wośko zaznaczył, iż magazyn musi zostać wysłany do druku do 20 października.
Tomasz Pieńkosz zgodził się i obiecał realizację projektu.

2. Open Space 2018
Iwona Gadomska podziękowała za pomoc logistyczną. Następnie poinformowała,
iż uczestnicy podczas rejestracji w sumie przesłali ok. 80 tematów. Po weryfikacji
i wyeliminowaniu powtórzeń wybrano 36 tematów, które zostały poruszone podczas
konferencji.
Rafał Kryżman zaznaczył, że mimo notorycznego przypominania przewodniczącym przez
Sekretarza FUT do kogo skierowana jest konferencja, wydelegowali w większości młodych
samorządowców,

którzy

jeszcze

nie

posiadają

odpowiedniego

doświadczenia,

aby wymieniać swoje poglądy na określone tematy. Efektem tego jest brak wypracowania
rozwiązań na niektóre z poruszonych problemów.
Iwona Gadomska wyjaśniła, iż mimo znanej jej prawidłowej formuły Open Space, jej zdaniem
najlepszą formą konferencji jest przydzielenie do każdego z tematów eksperta, który będzie
moderował rozmowę i w razie konieczności przedstawi swoje propozycje rozwiązań danego
problemu. Efektem przyjęcia takiej formy jest eliminacja uwagi wskazanej przez Rafała.
Mateusz Wośko zaproponował, aby podsumowanie Open Space zamieścić w Magazynie
FUT.
Iwona Gadomska zaznaczyła, iż przy pomocy Prezydium i Komisji Rewizyjnej stworzy
podsumowanie poruszonych tematów podczas konferencji pod warunkiem, iż uczestnicy
prześlą swoje notatki do określonego terminu w mailu. W przeciwnym wypadku stworzy
podsumowanie do Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej w Warszawie jedynie z ustnego
zakończenia konferencji, które odbyło się ostatniego dnia konferencji.
Rafał Kryżman dodał, że wszystkie rozmowy powinny odbywać się na jednej sali lub
na wspólnym korytarzu. Jeżeli dana Uczelnia nie posiada odpowiedniej sali to oznacza, że nie
ma warunków do przeprowadzenia konferencji Open Space.

Następnie zaznaczył, że jeżeli ktoś z organizatorów nie jest odpowiedzialny w danym
momencie za logistykę konferencji to ma obowiązek uczestniczenia w rozmowach
z uczestnikami i opracowywaniu danego tematu.

3. Budżet FUT
Iwona Gadomska poprosiła o podanie aktualnego stanu faktycznego konta FUT na AGH oraz
Fundacji.
Monika Hładik poinformowała, że stan konta wynosi ok. 56 tysięcy złotych bez uwzględnienia
organizacji konferencji Open Space i Inżynier Lider Zespołu oraz SSE. Natomiast na koncie
Fundacji pozostało ok. 8 tysięcy.

4. KoKoN 2018
Barbara Balon oznajmiła, że zwycięzca w kategorii Nagroda Internautów otrzyma szkolenie
warte ok. 10 tysięcy złotych zasponsorowane przez firmę EMT, która jest partnerem
Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2018.
Iwona Gadomska poinformowała, że wysłała list do wszystkich Rektorów uczelni
technicznych tworzących FUT dotyczący organizacji Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2018,
z prośbą o przekazanie informacji o zgłoszeniach do swoich studentów.
Następnie poprosiła również obecnych podczas posiedzenia Prezydium o promocję konkursu
na swoich uczelniach.
Barbara Balon przypomniała, że w skład Kapituły Konkursowej wchodzi Prezydium i Komisja
Rewizyjna FUT oraz sponsorzy. W związku z tym Barbara prześle formularze z wszystkimi
zgłoszonymi projektami, tak aby każdy mógł się zapoznać z opisem pracy oraz oddać swój
głos.

5. Gala Środowiska Studenckiego FUT 2018
Iwona Gadomska poinformowała, że organizacja Gali Środowiska Studenckiego FUT 2018
przebiega bardzo pomyślnie. Jednocześnie zaznaczyła, że stworzyła regulamin (załącznik
nr 2) oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3), który zostanie zamieszony na stronie
internetowej FUT w zakładce Nasze Projekty.

Następnie przedstawiła pomysł na przebieg gali oraz oficjalnego balu zwieńczającego dwa
wydarzenia, jakimi są Gala Środowiska Studenckiego FUT 2018 oraz Gala Finałowa Konkursu
Kół Naukowych KoKoN 2018.
Kolejno zwróciła się z prośbą o zgodę na przeznaczenie większej kwoty na organizację gali,
ponieważ uważa, że najlepszą formą podziękowania za wsparcie finansowe, jak i możliwość
uczestniczenia w zjazdach jest zaproszenie wszystkich Rektorów uczelni tworzących FUT.
Poinformowała, że koszt uczestnictwa będzie niewielki, a forma podziękowania będzie
odpowiednia.
Mateusz Wośko wyraził zgodę na przeznaczenie większej kwoty na organizację projektu.
Iwona Gadomska poinformowała, że otrzymała trzy projekty statuetki FUTurysty, jednakże
nie zostaną wyprodukowane, ponieważ zaproponowana kwota jest zbyt wysoka. Dlatego
też, zostaną zamówione wybrane przez nią statuetki, które są bardzo estetyczne i eleganckie.
Rafał Kryżman zapytał, czy zgodnie z rozmową będzie kategoria Najlepszy Kalendarz
Akademicki, ponieważ jego zdaniem jest to świetne przedsięwzięcie, które należy promować
i pokazywać innym Samorządom Studenckim, że warto realizować taki projekt oraz
że można go zrobić za darmo.
Iwona Gadomska zgodziła się i zapewniła, że zostanie to uwzględnione w tegorocznej Gali.

6. FitFUT
Mateusz Wośko poinformował, że projekt ruszył i wszystkie informacje na jego temat oraz
formularz zgłoszeniowy można zleźć na stronie internetowej FUT w zakładce Nasze Projekty.
Następnie zaznaczył, iż poprzez formularz nie zgłosiła się żadna Uczelnia, jednak kilku
przewodniczących Samorządów Studenckich podczas rozmów w kuluarach poinformowało
o chęci wzięcia udziału w projekcie.
Przypomniał również, że jest to pierwsza edycja projektu, co wiąże się z wdrożeniem go
w życie, dlatego też pojawiło się małe opóźnienie. Jednakże zaznaczył, że projekt ten nie ma
ograniczenia czasowego i może zostać dokończony przez kolejną kadencję Prezydium FUT.

7. Wolne wnioski
- Rafał Kryżman przypomniał o zbliżającej się Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej, podczas
której obowiązkiem Prezydium FUT jest dokładne sprawozdanie z działalności oraz
sprawozdanie finansowe Przewodniczącego Forum.

Następnie zaznaczył, że w lipcu został wysłany mail do wszystkich przewodniczących
Samorządów Studenckich tworzących FUT dotyczący uwag do działalności członka
Prezydium FUT Tomasz Pieńkosza. W związku z tym poprosił Mateusza Wośko o opinię
na temat aktualnej działalności Tomka.
Mateusz Wośko poinformował, że zauważalny brak zaangażowania Tomasza Pieńkosza
w działalność Forum został częściowo poprawiony, ponieważ ruszyła promocja w mediach
społecznościowych. Jednakże zaznaczył, że wciąż będzie obserwował pracę wszystkich
członków Prezydium FUT i informował o ewentualnych uwagach. Jednocześnie poprosił
o większą komunikację w Prezydium FUT.
Tomasz Pieńkosza poinformował, że w zbliżającym się tygodniu przedstawi propozycję
grafiki Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej oraz że postara się, aby zostały wydane cztery
magazyny FUT w 2018 roku. Poinformował również, że ma mnóstwo nowych pomysłów
na promocję Forum, które chce zrealizować do końca roku.

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych Mateusz Wośko, ze względu na brak kolejnych
wniosków, zamknął czwarte posiedzenie Prezydium FUT kadencji 2018.
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Załącznik nr 1 – Lista obecności.
Załącznik nr 2 – Regulamin Gali Środowiska Studenckiego FUT 2018.
Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy Gali Środowiska Studenckiego 2018.

