21.10.2021

Protokół z III Posiedzenia Prezydium Forum Uczelni Technicznych
kadencji 2021 w Poznaniu
Paula Leśniewska zaproponowała zmianę w planie posiedzenia. Dodany został punkt o
ustaleniu terminów kolejnych posiedzeń Prezydium. Nie zgłoszono sprzeciwu.
1.

FUTriathlon – konferencje tematyczne

Potwierdzone miejsca: Politechnika Wrocławska -finanse, Politechnika Śląska (Gliwice) –
temat akademików; do potwierdzenia miejsce na trzecią konferencję dla osób zajmujących się
strukturą informatyczną w samorządach studenckich. Rejestracje ruszą w przyszłym tygodniu.
Ustalono, że stworzony zostanie jeden formularz rejestracyjny.
Planowane wsparcie z budżetu FUT 4 000 zł dla każdej z uczelni organizującej konferencję.
2. Konferencja dotycząca jakości kształcenia – omówiona została formuła konferencji.
Podjęto decyzję o dacie konferencji – 25-28 listopada.
3. Spotkania obszarowe







Promocja – spotkanie w trakcie planowania; być może odbędzie się jakieś szkolenie
Dydaktyka – spotkanie będzie w środę, motyw przewodni - wsparcie studentów
obcojęzycznych
Zespół ds. ustawy – podjęta zostanie praca nad tematami studenckimi – nie tylko
wsparcie socjalne
Współpraca zewnętrzna – ostatnie spotkanie było na początku października, kolejne
będzie na koniec listopada
Projekty –spotkanie planowane na połowę listopada
Finanse – zamiast spotkania będzie konferencja tematyczna

4. Statut i Ordynacja
Omówione zostało dodanie możliwości usprawiedliwienia w sytuacjach losowych, będzie
uwzględnione.
Wyjaśniona została również kwestia z głosowaniem na Przewodniczącego w przypadku
rezygnacji/niezdolności do pełnienia funkcji. Wybrany został zapis zgodny z sugestią ze
spotkania z Przewodniczącymi. W przypadku parzystej liczby członków Prezydium dodatkowy
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głos z siłą równą 1 ma Komisja Rewizyjna. W przypadku nieparzystej liczby członków
Prezydium wybierają tylko oni spośród siebie.
5. Działania promocyjne FUT
Omówiona została planowana kampania o ekologii. Tematy zostały zaplanowane, grafiki i
posty do zrobienia w najbliższym czasie. Częstotliwość ustalono na 2 posty tygodniowo.
Prośba o to, żeby grafiki były spójne, ale jednak zróżnicowane.
Dodatkowo, Alicja zaproponowała inną formułę dobierania treści na profil FUT na
Instagramie. Sugestia została przyjęta z aprobatą.
Uzgodniono, że powstanie podsumowanie kadencji w formie graficznej.
6. Spotkanie podsumowujące kadencję
Ustalono, że w Gdańsku na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Prezydium wraz z Komisją
Rewizyjną rozpocznie spotkanie ewaluacyjne w czwartek, 2 grudnia.
7. Wsparcie psychologiczne
Przy realizacji treści wystąpił problem z dostępnością czasową Pani metodyk. Ustalono, że w
poniedziałek musi nastąpić ostateczna odpowiedź na temat realizacji i przerobienia
materiałów. Jeśli się nie uda trzeba będzie szukać zewnętrznej pomocy.
8. Strona internetowa
Omówiono postępy w aktualizowaniu strony internetowej. Alicja zajmie się uzupełnieniem
zdjęć wydarzeń na stronie. Adrian zaproponował kolejne usprawnienia. W listopadzie do
opłacenia będą serwer oraz domena.
9. Ustalenie terminów oficjalnych Prezydiów
- 15.11.2021 20:45 online
- 29.11.2021 20:00 online
10. Sprawy różne





punkt dla Komisji Rewizyjnej zgodnie z prośbą znalazł się w planie Sesji Roboczej
rozmowy ewaluacyjne z Komisją Rewizyjną muszą się odbyć przed spotkaniem
ewaluacyjnym
prośba od Komisji Rewizyjnej, żeby do 3 listopada wypełnić arkusz celów
4 listopada będzie spotkanie odnośnie funkcjonowania komisji rewizyjnych w
samorządach studenckich w celu przygotowania dobrych praktyk, informacji o
działaniu KR itp.
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