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II spotkanie obszarowe współpraca zewnętrzna 

Ogólne informacje

 Spotkanie odbyło się 21 maja 2021 r. o godzinie 19:00 na platformie Google 
Meet. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 13 samorządów zrzeszonych w Forum 
Uczelni Technicznych.

Poradnik o współpracy zewnętrznej FUT

 Na początku spotkanie przedstawiony został zamysł (spis treści) poradnika 
o współpracy FUT. Większości podobał się zamysł, lecz parę osób podsunęło 
pomysły na rozszerzenie poradnika. Najważniejszymi punktami do dodania są:
- Współpraca z samorządami terytorialnymi 
- Współpraca z NGO
- Jak wypełniać wnioski grantowe
- Jak skutecznie nawiązać pierwszy kontakt
- Negocjacje

Rozliczanie współprac

 Drugim tematem szeroko omówionym na spotkaniu było rozliczanie 
współprac finansowych przez samorządy studenckie. Podsumowując rozmowę 
jednym ze sposobów jest opłacanie faktur o wartości współpracy przez firmy. Barter 
też jest super opcją, pozwalającą ominąć część rozliczeniową . Część samorządów 
działa dzięki fundacjom które działają przy ich uczelniach. 

Poligon

 Podczas spotkania omówiliśmy możliwości współpracy przy wydarzeniu 
Poligon. Przedstawiciele samorządów wyrazili chęć wsparcia organizacji w tym 
obszarze. Lokalne współprace mają szanse eskalować na skalę ogólnopolską. 



FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH | www.fut.edu.pl

Omówienie bieżących problemów i sytuacji na uczelniach 

 Podsumowując naszą rozmowę większość uczelni stara się realizować 
projekty które robiliby w warunkach przed pandemią. Niestety w kontekście 
współprace zewnętrznej znacząco zmniejszyła sie ilość firm chętnych na 
współprace. Samorządy bazują głównie na dawnych zaufanych kontaktach 
a nawiązywanie nowych stanowi znaczący problem.

Tworzenie oferty dla partnerów zewnętrznych na cały rok 

 Tworzenie ofert partnerskich zawierających portfolio wszystkich wydarzeń na 
cały rok nie jest popularną praktyką. Po omówieniu tematu doszliśmy do wniosku 
że warto pomyśleć i przygotować takie oferty w swoich samorządach po czym 
rozsyłać je w momencie tworzenia sie budżetów w firmach na następny rok lub po 
zakończonej współpracy przy jednym wydarzeniu.

Wolne wnioski 

 W tym punkcie omówiliśmy tematykę wykorzystywanych przez poszczególne 
samorządy umów z partnerami. Większość posiada własne uniwersalne szablony
z których korzysta zawsze. 


