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Protokół z II Posiedzenia Prezydium Forum Uczelni Technicznych  

kadencji 2021 w Katowicach 

 

1. Podsumowanie dotychczasowych działań – członkowie Prezydium FUT przedstawili krótko 
podejmowane do tej pory działania. Szerzej omówione zostały między innymi spotkania 
obszarowe, projekt Inżynier Lider Zespołu, oferta współpracy FUT, postęp prac nad platformą 
dla samorządów studenckich, sprawy organizacyjne prac Prezydium.    

2. Zjazd FUT na Politechnice Białostockiej – omówiona została formuła zjazdu. Podjęto 
decyzję o organizacji zjazdu w formie hybrydowej z zastrzeżeniem dostosowania się do 
panujących podczas zjazdu obostrzeń.  

3. Omówienie spraw bieżących – omówione zostały planowane w najbliższym czasie projekty:  

 Konferencja tematyczna – wybrany został wstępnie termin konferencji 29.05.2021 
oraz proponowany temat – współpraca zewnętrzna. Podjęto decyzję o konsultacji 
zarówno terminu i tematu jak i dostępnej liczby miejsc podczas Sesji Roboczej.  

 POLIgon – omówione zostały postępy w projekcie, miejsce, termin (ośrodek Kuźnica, 
25-31.07.2021) oraz planowane zmiany w ścieżkach szkoleniowych. Ustalona została 
również dostępność Komisji Rewizyjnej podczas organizacji projektu; wszyscy 
członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili chęć zaangażowania.  

4. Plan na dalsze działania Prezydium FUT – omówione zostały działania zaplanowane na 
kolejną część roku takie jak cykl szkoleń pogłębiających wiedzę z zakresu dydaktyki i jakości 
kształcenia, projekt związany z ewaluacją wsparcia psychologicznego, druga edycja projektu 
Inżynier Lider Zespołu oraz plany związane z publikacjami. Wszystkie omówione działania 
zostały zaplanowane w czasie, a pierwsze zadania rozdzielone.  

5. Ewaluacja dotychczasowej pracy Prezydium FUT  

 Podsumowanie ankiety – omówiona została ankieta ewaluacyjna pracy Prezydium 
FUT, którą wypełniło 10 spośród 30 przewodniczących samorządów członkowskich 
FUT. Po przeanalizowaniu wyników i rozważeniu wprowadzenia różnych działań, 
podjęto decyzję o wysyłaniu większej ilości informacji w zbiorczym mailu, co pozwoli 
zmniejszyć częstotliwość przekazywania informacji samorządom studenckim.  
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 Informacje od Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna poinformowała o planowanym 
uruchomieniu arkusza kontaktowego do KR. Omówiono również zbliżające majowe 
spotkania członków Prezydium FUT w Komisją Rewizyjną.  

6. Wolne wnioski 

 Drobne porządki w folderach na dysku współdzielonym Prezydium – wniosek przyjęty 


