15.11.2021

Protokół z IV Posiedzenia Prezydium kadencji 2021 - online
1. Podsumowanie konferencji FUTriathlon
Ankieta ewaluacyjna została wysłana do uczestników, trzeba o niej przypomnieć.
Przypomnimy uczestnikom, czas na wypełnienie do piątku 19 listopada. W najbliższym
czasie pojawią się podsumowania z każdej konferencji. Zostaną udostępnione do
wglądu przewodniczącym celem wyciągania dobrych praktyk przez kolejne osoby – nie
tylko uczestników konferencji.
2. Konferencja Ekspertów ds. dydaktyki i jakości kształcenia
Przedstawieni zostali szkoleniowcy oraz kwestie podziału tematów pomiędzy nimi.
Organizacyjnie i logistycznie wszystko ze strony Politechniki Lubelskiej zostało
dostosowane.
3. Spotkania obszarowe
• Promocja – w trakcie ustalania, będzie niedługo
• Zespół ds. ustawy – termin do ustalenia
• Dodatkowe spotkanie w kwestiach socjalnych – odbędzie się w tym tygodniu
• Współpraca zewnętrzna – planowane na ostatni tydzień listopada
• Dydaktyka – w planach w grudniu
• Projektowi – spotkanie obyło się dzisiaj o 18:00
• Finanse – jeśli będą chęci ze strony osób zajmujących się finansami, będzie jeszcze
jedno w grudniu
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3. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy FUT
Przybliżone zostały rejestracje na Zjazd, plan na spotkanie podsumowujące kadencji.
Omówiony został również plan na sprawozdanie oraz podsumowanie kadencji 2021.
Potrzebne materiały zostaną opracowane i przekazane Alicji do wykończenia ich
graficznie.
4. 15-lecie Forum Uczelni Technicznych
Omówiona została rejestracja alumnów Forum Uczelni Technicznych na zjazd
sprawozdawczo-wyborczy. Podjęta została decyzja o planowanym kształcie prezentacji
historii FUT. Dodatkowo Paula Leśniewska przedstawiła informacje o dotychczasowym
zbieraniu dodatkowych informacji dotyczących działalności FUT na przestrzeni
ostatnich 15 lat.
5. Ankieta ewaluacyjna Prezydium FUT
Przedyskutowana została ankieta mająca na celu podsumowanie pracy Prezydium
2021. Ankieta zostanie wysłana do przewodniczących samorządów studenckich w FUT.
Odpowiedzi pozwolą na przekazanie kolejnej kadencji Prezydium FUT dobrych praktyk
i wskazówek. Dodatkowo, będą to cenne informacje do przygotowania sprawozdania
z działalności w trakcie kadencji 2021. Bardzo ważnym aspektem działalności
Prezydium jest kontakt oraz współpraca z przewodniczącymi samorządów
studenckich. Z tego powodu wyniki ankiety ewaluacyjnej będą niezwykle cenne dla
każdego członka Władz Statutowych FUT.
6. Szkolenia dot. organizacji imprez masowych
Omówiony został pomysł realizacji szkolenia. Ze względu na to, że wielu działaczy
samorządowych nie miało okazji realizować ani uczestniczyć w wydarzeniach
stacjonarnych

-szczególnie

w

dużych

wydarzeniach,

warto

zaproponować

samorządom studenckim możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ich zakresie.
Niezwykle ważne jest utrzymywanie wydarzeń stacjonarnych na jak najwyższym
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poziomie celem zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom. Szczegóły szkolenia
zostaną dopięte w najbliższym czasie i przekazane przewodniczącym.
8. Sprawy różne
• Ekologia – planowana kampania informacyjna poruszająca kwestie ekologii ruszy w
najbliższym czasie. Wszystkie materiały zostały już przygotowane, posty zostały
zaplanowane. Kampania zakończy się na początku grudnia.
• Strona internetowa aktualizacja – na stronie internetowej pozostały do zaktualizowania
pojedyncze, drobne miejsca. Adrian Korzeniowski podejmie się dokończenia aktualizacji w
najbliższym czasie.
• Inżynier Lider Zespołu – podjęta została decyzja o uruchomieniu kolejnej edycji projektu
dla 2 samorządów studenckich. Informacja zostanie przekazana do przewodniczących
samorządów studenckich.

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH, ul. Siedlicka 4, 80-233 Gdańsk| www.fut.edu.pl

