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Koleżanki i Koledzy,

rok 2020 z pewnością był szczególny  dla całego 
środowiska akademickiego.  Pandemia wirusa 
SARS-COV-2  spowodowała, że większość zajęć 
dydaktycznych odbywała się w strefie online, 
a tylko w ograniczonym zakresie dane nam było 
spotykać się w murach naszych uczelni. Dla wielu 
młodych osób podjęcie decyzji o studiowaniu, bądź 
ich kontynuowaniu w tak trudnych warunkach 
z pewnością nie należało do najłatwiejszych.

Samorządy Studenckie odegrały w ostatnich 10 miesiącach ogromną rolę we wsparciu
studenckim. Walka o utrzymanie działalności akademików, pomoc w rozwiązywaniu
problemów ze zdalnym kształceniem, czy przekazywanie najważniejszych informacji za
pomocą mediów społecznościowych to tylko kilka przykładów z działań, które podjęliśmy.

Prezydium Forum Uczelni Technicznych również starało się dostosowywać do bieżącej
sytuacji, modyfikując swoje plany na tegoroczną działalność. Konferencje tematyczne
zostały zastąpione przez spotkania dydaktyków oraz Rady Starszych Online. Po raz pierwszy
zorganizowaliśmy Open Space Online oraz Konferencję FUT Online. Z kolei nasz
sztandarowy projekt “POLIgon” dostosowaliśmy do obowiązującego reżimu sanitarnego,
stawiając bezpieczeństwo naszych obozowiczów na pierwszym miejscu, jednocześnie nie
rezygnując z wysokiej jakości przygotowanych szkoleń.

Drogie Koleżanki i Koledzy! Na Wasze ręce przekazujemy sprawozdanie z naszej rocznej
działalności. Chcemy w ten sposób zebrać nasze osiągnięcia i w przystępny sposób pokazać
Wam naszą pracę, którą wykonaliśmy na rzecz środowiska uczelni technicznych. Mamy
nadzieję, że cegiełka, którą dołożyliśmy do historii FUT zostanie przez Was pozytywnie
oceniona.

Mgr inż. Krzysztof Pszczółka
Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych
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ZJAZD FUT

Podczas Zjazdu w Opolu przedstawiciele samorządów studenckich
uczelni technicznych mieli okazję wziąć udział
w jednej z trzech ścieżek. 
Pierwsza z nich dotyczyła zbliżających się 
wyborów rektorskich, druga traktowała 
o współpracy samorządów studenckich 
z kołami naukowymi, a trzecia była dedykowana
 młodym samorządowcom. 

Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej gościł 
Forum Uczelni Technicznych po 7 latach przerwy!

W Zjeździe wzięło udział 107 osób 
z 26 samorządów studenckich wchodzących w skład FUTu

OPOLE, 27.02 - 01.03



W trakcie otwarcia Zjazdu odbył się
panel dyskusyjny, w którym wzięli
udział dr hab. inż. Marcin Lorenc 
Rektor Politechniki Opolskiej, 
Arkadiusz Wiśniewski 
Prezydent Opola
oraz Paweł Zieliński Dyrektor
finansowy spółki Multiserwis. 

Szkolenie z zakresu
przygotowania do wyborów

rektorskich prowadzili Marcin
Styrna oraz Maciej Kochański. 

W trakcie dyskusji szkoleniowcy
opowiedzieli o swoich

doświadczeniach związanych
 z wyborami oraz przekazali cenne

wskazówki młodszym kolegom.  

W trakcie pierwszej Rady Starszych
nowej kadencji Przewodniczący
Samorządów Studenckich
rozmawiali o potencjalnym
zagrożeniu związanym z wirusem 
SARS-COV-2, apelu klimatycznym, 
o kwestii konferencji 
tematycznych oraz RODO.
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W tym roku ze względów
bezpieczeństwa odbyły się 
dwa turnusy. 
Pierwszy był poświęcony kwestii
współpracy zewnętrznej oraz
promocji i grafiki, a drugi
dedykowany liderom oraz osobom,
które zajmują się w swoich
samorządach kwestiami dydaktyki 
i pomocy materialnej.  

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy
zostali podzieleni na drużyny, które
rywalizowały ze sobą przez cały obóz
między innymi w PubQuizie,
przeciąganiu liny, Quizie
Muzycznym, konkursie na najlepszą
flagę, czy interpretacji teledysków.

Pierwsze panele poświęcone były 
budowaniu zespołu. 

Uczestnicy zostali podzieleni 
na trzy grupy szkoleniowe. 

Członkowie Prezydium, tym razem 
w roli szkoleniowców, dzielili się

swoim doświadczeniem,
przekazywali cenne uwagi oraz

integrowali się z obozowiczami.

Wieczorami odbywały się spotkania
integracyjne na świeżym powietrzu 

z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa. 

Dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu
obozowiczów, wszyscy uczestnicy

POLIgonu 2020 powrócili do domu
zdrowi i szczęśliwi!



OCENA UCZESTNIKÓW PO SZKOLENIACH

TEAMBUILDING 

4,81
SZKOLENIOWCY: KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA 
I OLAF WOJTAROWICZ, JOANNA
NIESIOBĘDZKA I KAMIL BOROWIK, 
MARCIN MUSKAŁA I KAMIL KOZŁOWSKI

DYDAKTYKA & SOCIAL
4,63 SZKOLENIOWCY: PAULA LEŚNIEWSKA,

KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA, BARTOSZ
ORŁOWSKI

PARTNERSHIP & FUNDS
SZKOLENIOWCY: ŁUKASZ GALA, 
MARCIN KRUKOWSKI, MARCIN STYRNA, 
TOMASZ WALECZKO

4,87

PROMO & COMMUNICATION
SZKOLENIOWCY: JULIA SOBOLEWSKA,
GRZEGORZ KOLASIŃSKI, MICHAŁ
KRZYŻOWSKI, TOMASZ WALECZKO,
KATARZYNA BĄK

4,32

WIECZORNE INTEGRACJE
GŁÓWNY KOORDYNATOR OBOZU:
KRYSTIAN TELESZ

4,65

EFFECTIVE LEADERSHIP SKILLS
SZKOLENIOWCY: TOMASZ WALECZKO,
IWONA GADOMSKA I DOMINIK LEŻAŃSKI 

4,55



OPINIE UCZESTNIKÓW O OBOZIE

“Jestem mega zadowolona, 
że mogłam uczestniczyć w tak
wspaniale zorganizowanym
Poligonie i za to Wam dziękuję!
Oczywiście mam nadzieję, że to nie
było ostatnie spotkanie jak i taki
wyjazd. JESTEŚCIE WIELCY”

“Było świetnie, szkoda 
mi było wyjeżdżać.
Niesamowicie udało 
wam się nas zintegrować!”

“Wyszło wam to super, mimo restrykcji
 i trudności związanymi z epidemią cieszę
się, że przezwyciężyliście te wszystkie
przeszkody i miałem możliwość nauczyć
się tylu wspaniałych rzeczy, poznać tyle
wspaniałych osób i spędzić wspaniały
tydzień podczas Poligonu. Dzięki”

“Dziękuje!!! Niesamowity wyjazd,
poświęciliście dużo czasu i pracy, aby to
wszystko udało się. Wielkie podziękowanie
za wszystko. Rozmawiając z uczestnikami
poprzednich edycji POLIgonu to Wy
najbardziej z nami integrowaliście się i nie
chowaliście się na prywatnych imprezach 
w pokojach. Jesteście cudownymi ludźmi,
nie poddawajcie się i działajcie.
Do zobaczenia! “

“Najgorszy w POLIgonie był dzień
wyjazdu. Ale zdecydowanie
wspomnienia z obozu będą
niezapomniane! Wielki szacun za
organizację i przygotowanie oraz za
to, że z nami wytrzymaliście”

“To jest według mnie 
najlepszy wyjazd 
szkoleniowy na którym
byłem. Dał mi bardzo 
dużo i dziękuję wam za to!”

“Wszystko to co wcześniej udało mi się usłyszeć 
o Poligonie się sprawdziło. Oczywiście same
pozytywy. Niesamowici uczestnicy, najlepsza kadra.
Jeśli ktoś by się mnie zapytał czy warto jechać 
na Poligon moja odpowiedź to: "NO JASNE, ŻE TAK!"
Bardzo podobały mi się teambuildingi, to jaki kontakt
miała kadra z uczestnikami. Zdobyte umiejętności 
na szkoleniach przydadzą mi się w życiu
samorządowym i nie tylko. Mam nadzieje, że jeszcze
kiedyś uda mi się Was spotkać! Wielkie brawa za
organizację tak wyjątkowego wyjazdu w takich
trudnych czasach. Było super!! Dziękuje!”



POZNAŃ, 14.11

ZJAZD FUT



Konferencja FUT Online 
odbyła się 14 listopada 2020 r.

Pierwotnie w październiku 
miał się odbyć Zjazd FUT w Poznaniu. 
Niestety ze względu na obostrzenia
i pogarszającą się sytuację w kraju delegaci 
podjęli decyzję o odwołaniu zjazdu. Jednocześnie 
Samorząd Studencki Politechniki Poznańskiej 
podjął się zorganizowania Konferencji FUT Online.

Pierwsza oficjalna Konferencja FUT Online 
odbyła się na platformie MS Teams.
Wzięło w niej udział niemal 80 uczestników. 
W pierwszej części odbyły się dwa szkolenia. Pierwsze dotyczyło kwestii
praw studenta oraz działalności Rzecznika Praw Studenta, a drugie
było poświęcone kwestii odpowiedniego przekazywania informacji
studentom w trakcie kształcenia zdalnego.

W drugiej części konferencji odbyła się debata z ówczesnym
kandydatem na Przewodniczącego Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej - Mateuszem Grochowskim. Kandydat
przedstawił na początku swój program wyborczy, a następnie
odpowiadał na drobiazgowe pytania formułowane przez społeczność FUT.

Następnie uczestnicy wzięli udział w Radzie Starszych Online. Na początku
Członkowie Prezydium sprawozdali się z bieżącej działalność oraz
przedstawili stan budżetu FUT. Następnie rozpoczęto dyskusję na temat
zmian w Statucie Forum Uczelni Technicznych oraz zbliżającej się Sesji
Sprawozdawczo-Wyborczej.

Wieczorna integracja, chodź inna niż zwykle, cieszyła się dużą
frekwencją. Uczestnicy Konferencji spotkali się w wirtualnych pokojach
gdzie przez długie godziny rozmawiali, dzielili się swoimi odczuciami
co do nowej rzeczywistości oraz grali w gry integracyjne.



Kontakt pomiędzy przewodniczącymi samorządów studenckich 
uczelni technicznych jest jednym z najważniejszych filarów 

Forum Uczelni Technicznych.

Ograniczenia w kontaktach bezpośrednich oraz w podróżowaniu
drastycznie zmieniły plany dotyczące tegorocznych konferencji i spotkań.

W związku z tym Prezydium zorganizowało 4 spotkania Rady Starszych
Online: 7 maja, 24 czerwca, 26 sierpnia, 8 października oraz Radę Starszych

w ramach Konferencji FUT Online.

Przewodniczący samorządów studenckich mieli okazje do wymiany
informacji między innymi na temat: sposobu przeprowadzania egzaminów,

działalności domów studenckich, organizacji roku akademickiego, 
obron prac dyplomowych w formie zdalnej, czy kwestii odpłatności 

za powtarzanie przedmiotów.



12
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60
uczestników

3
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25 kwietnia Forum Uczelni Technicznych zorganizowało po raz pierwszy
w historii konferencję Open Space Online! Konferencja odbyła się za
pośrednictwem aplikacji Google Meet, która pozwoliła na utworzenie

kilku równocześnie działających pokojów. Dzięki temu uczestnicy płynnie
mogli przemieszczać się pomiędzy dyskusjami, tak jak podczas

prawdziwego Open Space’a!

W trakcie konferencji uczestnicy rozmawiali na tematy związane 
z działalnością samorządów studenckich w dobie kształcenia zdalnego,

motywacją do działania, problemach ze zdalnym kształceniem czy
budowaniu swojej marki osobistej.

Po zakończeniu Open Space’a powstał raport podsumowujący wszystkie
dyskusje, który został przekazany do wszystkich przewodniczących

samorządów studenckich wchodzących w skład
 Forum Uczelni Technicznych.



4
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2
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Zgodnie z kalendarzem wydarzeń Forum Uczelni Technicznych we wrześniu miał odbyć się
Open Space w formie stacjonarnej. Niestety w związku z pogarszającą się sytuacją

epidemiologiczną, została podjęta decyzja o zmianie formy konferencji na formę online.

Jak motywować samorządowców do pracy w trybie hybrydowym? 
Organizacja wydarzeń w czasie ograniczonego działania uczelni;

Jak samorząd może pomóc osobom odizolowanym od społeczeństwa?
Rekrutacja do samorządu w czasie ograniczonego działania uczelni.

Konferencja Open Space Online vol 2. skupiała się na tematach związanych 
z planowanym powrotem na uczelnię w trybie kształcenia hybrydowego. 

Poruszone zostały następujące kwestie: 

W trakcie podsumowania podkreślono ogromną rolę jaką mają do odegrania
przewodniczący samorządów studenckich w kwestii motywowania swoich

współpracowników oraz kreowania strategii działania w nowej rzeczywistości.



SPOTKANIA DYDAKTYKÓW

SPOTKANIE NR 1
13 lipca | 15 osób
Spotkanie przeprowadzone było na trzech płaszczyznach: dyskusja na temat wprowadzania
i przebiegu kształcenia zdalnego na uczelniach, podsumowanie oraz komentarz
przedstawionych rozwiązań, problematyka i szanse zastosowania rozwiązań kształcenia
zdalnego po powrocie do tradycyjnej formy nauczania.

SPOTKANIE NR 2
28 sierpnia | 28 osób

W trakcie spotkania poruszono następujące tematy: zarys trybów kształcenia na rok
akademicki 2020/2021, ewaluacja ankiet z zakresu kształcenia zdalnego oraz udział
studentów w ich opracowaniu, kanały zdalnej komunikacji z uczelnią i studentami oraz ich
wsparcie, dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz sposobów weryfikacji efektów
uczenia się do nowego systemu kształcenia.

SPOTKANIE NR 3
30 września | 12 osób 
Trzecie spotkanie dydaktyków było poświęcone następującym kwestiom: ostateczna
organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021, podsumowanie działań
samorządów studenckich w zakresie kształcenia, rozwiązania w kwestii pomocy 
w sprawach studenckich, najbliższe plany w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

SPOTKANIE NR 4
9 grudnia | 19 osób

Podczas ostatniego spotkania dydaktyków omówiono następujące kwestie: ocena
dostosowania uczelni do prowadzenia zajęć zdalnych w nowym roku akademickim, zasady
zaliczeń oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się, przekazywanie bieżących informacji
między władzami uczelni, organami samorządu oraz studentami.



GALA ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO
UCZELNI TECHNICZNYCH  2020

6
kategorii

41
zgłoszonych
projektów

nowy
formularz
zgłoszeń

13
Samorządów
Studenckich

4
Edycja

Gala Środowiska Studenckiego FUT to inicjatywa, która ma na celu
wyróżnić i docenić projekty samorządów studenckich uczelni
technicznych. 

W tym roku odbyła się już 5. edycja Gali, jednak z lekko zmodyfikowanymi
kategoriami względem poprzednich lat. Kapituła konkursowa     
 składająca się z Członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz
przewodniczących samorządów studenckich wybrała najlepsze projekty 
i inicjatywy ostatnich 12 miesięcy. 

Wydarzenie miało niecodzienny charakter, gdyż odbyło się w pełni 
w przestrzeni wirtualnej. Nagrody z kolei zostały dostarczone 
do zwycięzców w specjalnie przygotowanych paczkach. 

Zwycięskie samorządy studenckie otrzymały pamiątkowy dyplom,
statuetkę oraz głośniki marki JBL.



GALA ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO
UCZELNI TECHNICZNYCH  2020

Animowanie Czasu - Online

Wielki Turniej online z SSPG

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Najlepsza Akcja Charytatywna

Niepodległościowa Sztafeta Pokoleń

Rada Samorządu Studenckiego 
Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Najlepszy Projekt Kulturalny

II edycja Kopalni Talentów AGH

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Akademii Górniczo - Hutniczej

 S. Staszica w Krakowie

Samorząd Studencki Wsparciem

Kumpel pakuje, uczelnia wysyła

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Najlepsza Kampania Informacyjna

Zapiec dezinformacji - działania SSPŁ

Samorząd Studentów Politechniki Łódzkiej

Najlepszy Kalendarz Akademicki

Kalendarz Akademicki SGSP 2020/2021

Samorząd Studencki
Szkoły Głownej Służby Pożarniczej w Warszawie

Autorytet  Forum Uczelni Technicznych

Jego Maginificencja Rektor 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych w kadencji 2016 - 2020

Przyjaciel Forum Uczelni Technicznych

Karol Fill

Przewodniczący
 Forum Uczelni Technicznych w kadencji 2016



uczelni godzin
szkoleń

uczestników

2567 234

“Inżynier Lider Zespołu” to szkolenie dedykowane studentom
niebędącym członkami samorządów studenckich, bądź organizacji
studenckich. W tym roku szkolenie zostało dostosowane do formy
zdalnej, jednak nie straciło na swojej wysokiej jakości. 

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony studentów
zorganizowano dwie edycje szkoleń. W trakcie warsztatów uczestnicy
zapoznali się między innymi z efektywnym zarządzaniem zespołem,
doskonaleniem komunikacji, czy diagnozą własnego potencjału
przywódczego. 

Na koniec cyklu przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, w której
wielokrotnie podkreślano wysoki profesjonalizm i zaangażowanie
szkoleniowca, wartościowe treści merytoryczne oraz praktyczne podejście
do prezentowanych treści.



4326 27
uczestników turnieje uczelni

tempo turnieju
Blitz 5+0

KLASYFIKACJA OPEN

2.  biff4317 (Ihnat B.) - Politechnika Lubelska

1.  StudenciakElektronik (Witold K.) -  AGH Kraków

3.  kamilpat (Kamil K.) -   ATH Bielsko-Biała

KLASYFIKACJA KOBIET

2.  Martas08 (Marta S.) -  Politechnika Śląska

1.  piepiora (Paulina P.) -  UM Gdynia

3.  zuzkab3 (Zuzanna B.) -  UTP Bydgoszcz

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

2.  Politechnika Wrocławska

1.  Akademia Górniczo-Hutnicza

3. Politechnika Poznańska

Turniej współorganizowany przez Samorząd Studencki
Politechniki Opolskiej pod patronatem Marianczello



KAMPANIA WSPIERAJĄCA STUDENTÓWKAMPANIA WSPIERAJĄCA STUDENTÓWKAMPANIA WSPIERAJĄCA STUDENTÓW

PODCZAS SESJI EGZAMINACYJNEJPODCZAS SESJI EGZAMINACYJNEJPODCZAS SESJI EGZAMINACYJNEJ



Film promujący 
wybór uczelni technicznych

Film dostępny na stronie FUT oraz KRPUT



Forum Inżynierów Przyszłości to nowe
wydarzenie, które powstało z inicjatywy
Naczelnej Organizacji Technicznej Wrocław
jako odpowiedź na zmieniający się rynek
pracy. Forum Uczelni Technicznych objęło
patronatem honorowym FIP oraz wsparło
promocyjnie całą inicjatywę.

Jednym z uczestników panelu
“Kształtowanie postaw przedsiębiorczych”
był Przewodniczący FUT Krzysztof Pszczółka,
który przedstawił jak z perspektywy
studenckiej rozumiana jest postawa
przedsiębiorcza i jakie wyzwania stoją przed
aktualnymi studentami w kontekście wyjścia
na rynek pracy po okresie pandemii.

Wnioski i podsumowanie wydarzenia zostały
spisane i przesłane do osób oraz instytucji
mających realny wpływ na edukację
polskiej młodzieży: Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT),
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (KRASP),  Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.



“Dla realizacji założeń gospodarki cyfrowej, prowadzonej 
w poszanowaniu idei integracji społecznej w cyberprzestrzeni

potrzebujemy poczucia stabilności, przewidywalności i zaufania. 
To atrybuty kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa narodowego,

dobrze prosperującego biznesu i sektora ochrony zdrowia. 
Dlatego cyberbezpieczeństwo winno być uznane za dobro publiczne 

i tak też promowane.”

~ Fragment Deklaracji 
“TAK! DLA EDUKACJI O CYBERWYZWANIACH! STUDENCI MAJĄ GŁOS”



PATRONATY
Na Politechnice Warszawskiej funkcjonuje obecnie ponad
100 Kół Naukowych i Organizacji Studenckich,
działających we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. 
Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”
umożliwiają nowym studentom zapoznanie się z ich
działalnością, a tym samym znalezienie sobie miejsca, 
w którym student jest w stanie zaspokoić swoje ambicje.

Hackathon to wydarzenie kierowane do programistów,
grafików, kierowników projektów i innych osób
zajmujących się na co dzień tworzeniem oprogramowania
oraz związanymi z tymi środowiskiem. 
Idea wydarzenia polega na podzieleniu specjalistów 
w zespoły, które pracują ciągle przez całą dobę 
nad rozwiązaniem przedstawionego im problemu.

Studencka Kultura! – spotkania z kulturą online to projekt
tworzony przez Fundację Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach
wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dzięki nim udało się zorganizować różnorodne wydarzenia
kulturalne w nowej formie – możliwe jest wyłącznie
uczestnictwo za pośrednictwem sieci. Wydarzenia są
całkowicie darmowe, skierowane głównie do studentów 
i społeczności akademickiej.

Forum Inżynierów Przyszłości jest miejscem, w którym
można przedstawić potrzeby rynku pracy w gronie osób,
które chcą zadbać o przyszłość polskiej gospodarki.
Wspólnie zastanowimy się nad wykształceniem
absolwentów szkół wyższych, potrzebach rynku pracy 
i sytuacji na uczelniach, kształcących przyszłą
wykwalifikowaną kadrę.



PATRONATY
„Synergia 2.0” skierowana jest do studentów,
doktorantów, Władz Uczelni oraz Nauczycieli Akademickich
Uczelni Badawczych. 
Oprócz rozwoju badań i stworzenia ośrodków badawczych
warto również skupić się na przyszłości kształcenia 
na Uczelniach Badawczych. 
Głównym założeniem projektu jest zidentyfikowanie
obszarów dydaktyki wymagających poprawy, w celu
podniesienia jakości kształcenia.

I edycja wydarzenia organizowanego przez 
Fundację INOTECH.
Cała konferencja odbyła się w formie online. 
MIK-21 jest unikalnym przedsięwzięciem Fundacji
INOTECH, które z pewnością wejdzie na stałe do polskiego
ekosystemu konferencji naukowych, będąc miejscem
wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad
innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

Red Bull Basement to globalna platforma przeznaczona
dla studentów, którzy w otaczającej ich rzeczywistości
dostrzegają możliwość wprowadzania innowacji.
Program obejmuje szkolenia i opiekę mentorską na
kolejnych etapach pracy nad pomysłami. Projekt
zakończony się globalnymi warsztatami, w których wezmą
udział twórcy najlepszych pomysłów.

Studencka Konferencja Naukowa to miejsce, w którym
możesz dzielić się swoją pracą naukową, odkrywać nowe
możliwości w różnych dziedzinach badań, nawiązywać
nowe przyjaźnie ze studentami z całej Europy i opowiadać 
o pierwszych sukcesach w swojej karierze naukowej. Jest
to jedyna w swoim rodzaju konferencja, której celem
jest wspieranie młodych naukowców i jest to
zdecydowanie najtańsza możliwość udziału w takim
wydarzeniu. (Wydarzenie zostało przeniesione na rok 2021)



PARTNERZY

DZIĘKUJEMY!



PRACA PREZYDIUM NA CO DZIEŃ 

3 Zgromadzenia KRPUT

14 dni RAZEM na POLIgonie

9 Rad Studentów PSRP

45 posiedzeń roboczych Prezydium
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"Bądźmy rodziną, a razem zbudujemy przyszłość"


