III spotkanie obszarowe współpraca zewnętrzna
Ogólne informacje
Spotkanie odbyło się 8 października 2021 r. o godzinie 20:00 na platformie
Google Meet. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 9 samorządów zrzeszonych
w Forum Uczelni Technicznych.
Poradnik o współpracy zewnętrznej FUT
Na początku spotkanie przedstawiony został poradnik o współpracy zewnętrznej dla samorządów w FUT. Poradnik przyjął się bardzo pozytywnie na uczelniach
i spełnia swoje zadanie. Poradnik został określony jako idealnie przygotowany jako
wprowadzenie nowych członków samorządu mających zajmować się współpracą.
Wraz z zebranymi przedstawicielami samorządów rozmawialiśmy na temat tego,
że przygotowane poradniki są bardzo fajną formą przekazywania wiedzy między
zmieniającymi się kadencjami w samorządach.
Współpraca przy wydarzeniach dla studentów pierwszego roku
Drugim tematem szeroko omówionym na spotkaniu była rozmowa o firmach
zainteresowanych współpracą polegającą na dostępie do studentów pierwszego
roku. Okazało się, że trendem we wszystkich samorządach jest zwiększone
zainteresowanie współpracą w okresie początku semestru zimowego przez firmy
z branż takich jak:
- Banki
- Siłownie
- Lokalne kawiarnie
- Puby/ bary
Programy zniżek dla studentów naszej uczelni
Podczas spotkania omówiliśmy również temat pozyskiwania zniżek dla
studentów uczelni. Okazało się, że większość samorządów korzysta w tym zakresie
z usług gotowych kart ze zniżkami promujące je w zamian za określone korzyści.
Nieliczne samorządy tworzą własne programy zniżkowe działające tylko dla
studentów ich uczelni.
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Omówienie bieżących problemów i sytuacji na waszych uczelniach
W tym punkcie omówiliśmy bieżącą działalność samorządów oraz dzieliśmy
się nowo wypracowanymi dobrymi praktykami. Doszliśmy do wniosku,
że w momencie, kiedy studenci wrócili do stacjonarnych zajęć, dobrze jest
organizować akcje przy współpracy z firmami zewnętrznymi polegające na
stawianiu stoisk i rozdawaniu produktów firmy studentom w ten sposób ocieplamy
wizerunek i nas jako samorządu tak i firmy. Inną dobrą praktyką jest świadczenie
przez samorządy usług małym lokalnym firmom w zamian za współpracę, takimi
usługami może być prowadzenie mediów społecznościowych, lub sesje produktowe.
Wolne wnioski
Na koniec podsumowaliśmy spotkanie, następnie pojawił się punkt z przypomnieniem o zgłoszeniach na galę FUT oraz konkurs KoKoN. Pojawił się temat współpracy z przychodniami dla studentów omówiliśmy jakie firmy odzywają się do jakich
samorządów.
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