Protokół z Sesji Roboczej
Forum Uczelni Technicznych
w Poznaniu, 23 października 2021 r.
Czwarta Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych odbyła się 23 października 2021 roku.
Została zorganizowana we współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Poznańskiej w
Poznaniu. W Sesji Roboczej wzięło udział 26 delegatów uczelni zrzeszonych w FUT. Do
głosowania uprawnionych było 26 delegatów. Zjazd mógł podejmować decyzje i uchwały.
1. Otwarcie Sesji
Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych, Paula Leśniewska, otworzyła czwartą Sesję
Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2021 Paula Leśniewska podziękowała
Samorządowi Studentów Politechniki Poznańskiej za organizację zjazdu.
2. Informacje od sekretarza
Karolina Matuszewska (Prezydium) poinformowała, że protokół z III Sesji Roboczej w
Kadencji 2021 został zamieszczony na stronie internetowej FUT. Następnie poinformowała,
że 22 października odbyło się oficjalne Posiedzenie Prezydium, z którego protokół zostanie
opublikowany w najbliższym czasie. Karolina Matuszewska (Prezydium) zachęciła do
korzystania z oferty szkoleniowej FUTonTour.
3. Budżet
Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła również dotychczasowy stan budżetu
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4. Statut i ordynacja
Paula Leśniewska poinformowała, że zmiany przedstawi Maria Zienkiewicz (Prezydium).
Maria Zienkiewicz (Prezydium) na początek podziękowała całemu zespołowi, który pracował
nad dokumentami. Wymieniła: Michała Nowickiego, Natalię Dynderz, Kingę Zasiadczyk,
Bartosza Cieślewicza, Bartosza Orłowskiego oraz Łukasza Galę.
Następnie poinformowała, że zmiany były wysłane do przewodniczących samorządów
studenckich miesiąc przez IV Sesją Roboczą. Dodała, że pojawiły się uwagi od Komisji
Rewizyjnej oraz Michała Rodowskiego (Politechnika Warszawska). Większość wątpliwości
została rozwiana podczas spotkania z przewodniczącymi.
Maria Zienkiewicz (Prezydium) przedstawiła zmiany, które zostały wprowadzone od tamtego
czasu:








art. 15 ustępy 11 i 12 regulowanie obecności Posiedzeniach Prezydium, na Sesjach
Roboczych i sytuacje losowe zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej zostaną dodane
art. 17 zgodnie z sugestią Michała Rodowskiego (Politechnika Warszawska) w
przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego sposób głosowania zależny jest
od liczby głosujących (liczba nieparzysta – głosuje tylko Prezydium, liczba parzysta
głosuje Prezydium oraz Komisja Rewizyjna jako 1 głos). Paula Leśniewska dodała, że
wcześniej zapis mówił o tym, że głosuje Prezydium w porozumieniu z Komisją
Rewizyjną, Michał Rodowski proponował głosowanie w gronie samego Prezydium, a
więc został wypracowany kompromis
art.18 ustęp 12 sytuacje losowe, analogicznie do 1 zmiany
art.25 mimo zgłoszonej uwagi o usunięcie została podjęta decyzja, że zostanie
wnioskowanie o absolutorium dla poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, bo
nie chcemy tego prawa odbierać członkom KR
jedna zmiana w ordynacji art.11 ustęp 4 lit.b karty poparcia będą obowiązkowe dla
kandydata na Przewodniczącego FUT oraz wszystkich kandydatów na członków
Komisji Rewizyjnej

Maria Zienkiewicz (Prezydium) poinformowała, że to już wszystkie zmiany. Poprosiła o
zadawanie pytań. Bartosz Orłowski (Komisja Rewizyjna) poprosił o doprecyzowanie kwestii
głosu Przewodniczącego FUT w wyborach nowej kadencji. Paula Leśniewska odpowiedziała,
że to jest temat, który był poruszany niejednokrotnie. Omówione poprawki są tymi, które
zostały zgłoszone do propozycji nowego statutu. Joanna Niesiobędzka (Komisja Rewizyjna)
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zadała pytanie o tryb głosowania – nad całym dokumentem czy pojedynczymi zapisami.
Paula Leśniewska odpowiedziała, że nad całym spójnym dokumentem.
Paula Leśniewska poprosiła, żeby każdy delegat wypowiedział się za lub przeciw do
mikrofonu. Następnie powołując się na funkcję Przewodniczącej Forum Uczelni Technicznych
zgłosiła wniosek formalny o głosowanie nad uchwałą numer U/1/2021 w sprawie uchylenia
uchwały nr U/2020/1 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Forum Uczelni
Technicznych oraz uchwalenia Statutu oraz Ordynacji Wyborczej Forum Uczelni
Technicznych w brzmieniu zgodnym z załącznikami.
Nastąpiło głosowanie.
Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił wyniki na podstawie
zliczonych głosów:





Uprawnionych do glosowania 26
Głosów za 21
Głosów przeciw 3
Głosów wstrzymanych 2

Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) podsumował, że zgodnie z wymaganą
ilością głosów uchwała została przyjęta.
Paula Leśniewska podziękowała Zjazdowi, dodała, że się cieszy i podkreśliła, że wiele kwestii
zostało wreszcie doprecyzowanych. Paula Leśniewska podziękowania również zespołowi, a
szczególnie Marii Zienkiewicz.
5. Podsumowanie POLIgonu
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) przedstawiła POLIgon 2021 w liczbach
- 6 dni
- 78 uczestników
- 4 ścieżki szkoleniowe
- 18 szkoleniowców
- 12 kadrowiczów
- 5 paneli dyskusyjnych oraz warsztat
Następnie uzupełniła, że podsumowanie ankiety ewaluacyjnej ma aż 173 strony i zachęciła
do zapoznania się z wynikami. Zwrotność ankiety wynosiła ponad 80%. Aleksandra Zmuda
Trzebiatowska (Prezydium) krótko przybliżyła najważniejsze informacje z ankiety
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ewaluacyjnej. Kontakt z organizatorami, infrastruktura ośrodka, pokoje, sale szkoleniowe
oraz posiłki zostały ocenione pozytywnie. Ścieżka „DYDAKTYKA I SOCJAL” - 100%
wypełniających zdobyło oczekiwaną wiedzę i będą wykorzystywać. Pozostałe ścieżki również
zdobyły bardzo wysokie oceny. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) dodała, że
panel o roli samorządu został bardzo dobrze przyjęty i według opinii uczestników powinien
się znaleźć w programie na stałe.
Paula Leśniewska zabrała głos i podkreśliła, że podczas Sesji Roboczej nie planowała
poświęcać dużo czasu na podsumowanie. Zachęciła do przejrzenia całości wyników
podkreślając, że są to bardzo cenne informacje dla przyszłej kadencji. Dodała, że dodatkowo
zostały przygotowane podsumowania indywidualne dla szkoleniowców. Paula Leśniewska
poruszyła również temat spotkania ewaluacyjnego projektu w formie stacjonarnej. Powstał
bardzo obszerny dokument z wnioskami kadry na podstawie ankiety.
Karolina Matuszewska (Prezydium) omówiła budżet projektu POLIgon 2021.

6. Inżynier Lider Zespołu
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) zapowiedziała, że zgodnie z sugestią z jednej z
Sesji Roboczych od Krzysztofa Pszczółki (Politechnika Krakowska) planowana jest kolejna
edycja projektu Inżynier Lider Zespołu, która odbędzie się w listopadzie. Dodała, że zaprasza
do udziału niezależnie od tego czy dany samorząd studencki brał już udział w poprzednich
edycjach. Projekt będzie finansowany z budżetu uczestniczącego samorządu studenckiego.
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska poinformowała, że koszt to około 4tys na jedną uczelnię.
Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) zadał pytanie o ilość uczestników projektu w
podanej kwocie.
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium)
odpowiedziała, że kwota obejmuje 4
spotkania w 4 dni po dwie 25 osobowe grupy (grupa poranna i wieczorna), czyli łącznie 50
osób.
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7. Informacje dot. promocji
Alicja Zielonka (Prezydium) poinformowała, że od ostatniego zjazdu pojawiło się sporo
nowych postów oraz podsumowanie pół roku kadencji w formie filmu oraz postu.
Alicja Zielonka (Prezydium) dodała, że przygotowywała całą identyfikację wizualną dotyczącą
projektu POLIgon 2021, w tym nowe, uproszczone logo.
Następnie poinformowała, że aktualnie FUT posiada 3606 obserwujących na platformie
Facebook. Dodała, że na platformie Instagram było to 787 w kwietniu, a w październiku 912
obserwujących co jest zadowalającym wynikiem. Zachęciła do przejmowania mediów
społecznościowych FUT i chwalenia się swoimi inicjatywami.
Alicja Zielonka (Prezydium) poinformowała, że tworzyła również grafiki dotyczące Gali
Środowiska Studenckiego oraz Konkursu Kół Naukowych.
Paula Leśniewska zachęciła do obserwowania Forum Uczelni Technicznych w mediach
społecznościowych.

8. Strona internetowa
Adrian Korzeniowski poinformował, że na stronie nadal prowadzone są prace aktualizacyjne.
Dodał, że jak coś się zmienia w danych samorządów studenckich to bardzo prosi o kontakt w
celu usprawnienia pracy. Następnie przypomniał, że stworzona została platforma Atrio.
Dodał, że znajdują się tam wszystkie dokumenty.
Adrian Korzeniowski (Prezydium) poinformował, że większe zmiany na stronie takie jak
uporządkowanie zakładki z dokumentami są w trakcie.

9. Prace zespołu ds. nowelizacji
Adrian Korzeniowski (Prezydium) poinformował, że spotkanie zespołu odbyło się w wakacje
20 sierpnia. Podczas spotkania udało się omówić dużo tematów, między innymi interpretację
Polskiej Komisji Akredytacyjnej dot. praktyk. Dodał, że w najbliższym czasie z Justyną
Jodłowską (Politechnika Gdańska) i Michałem Rodowskim (Politechnika Warszawska) będą
pracować nad opinią omawianą na Radzie Starszych, dotyczącą zmian w systemie świadczeń
planowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

10. Współpraca zewnętrzna
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Jakub Kusiński (Prezydium) poprosił o aktualizację kontaktów na spotkania obszarowe.
Zachęcił do uczestnictwa mówiąc o dobrej atmosferze i możliwości czerpania inspiracji do
działania.
Jakub Kusiński (Prezydium) poinformował, że przygotowany poradnik współpracy
zewnętrznej spełnia swoją rolę co wnioskuje po informacjach przekazanych podczas
ostatniego spotkania obszarowego. Następnie przypomniał, że poradnik dostępny jest na
Atrio, a dodatkowo został przesłany drogą mailową. Przy okazji wspomniał, że wszystkie
przygotowane przez FUT poradniki znajdują się na platformie Atrio.
Na koniec poinformował, że na platformie Linked In FUT ma ponad 550 obserwujących.
Dodał, że cieszy go ten wynik, ponieważ w styczniu zaczynaliśmy od 0.

11. Konferencje tematyczne
Paula Leśniewska informuje, że dwie konferencje tematyczne już się w kadencji 2021 odbyły.
Dodaje, że w terminie 5-7 listopada odbędą się 3 kolejne w tym samym czasie w różnych
miejscach Polski pod hasłem FUTriathlon. Paula Leśniewska informuje, że jedna z konferencji
odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej, druga na Politechnice Śląskiej, a trzecia jest w
trakcie ustaleń. Następnie informuje, że inspiracją dla formy konferencji było spotkanie
obszarowe dot. organizacji obozów adaptacyjnych.
Paula Leśniewska dodaje, że postanowiliśmy zrobić spotkanie niskobudżetowe, dla mniejszej
liczby osób dzięki czemu pojawiły się merytoryczne szczegółowe wnioski, a uczestnicy mieli
okazję lepiej się poznać.
Paula Leśniewska informuje, że nadchodzące konferencje będą dotyczyły 3 obszarów:
finanse, osiedle akademickie oraz kwestie IT. Dodaje, że kwestie IT są zarówno dla osób,
które mają struktury jak i dla tych, które chcą je zbudować.

12. Szkolenie dot. jakości kształcenia
Paula Leśniewska informuje, że konferencja dotycząca jakości kształcenia miała się odbyć w
sierpniu, ale ze względu na kwestie organizacyjne zarówno po stronie uczelni organizującej
jak i szkoleniowców nie mogła dojść do skutku, więc zdecydowano o zmianie terminu. Paula
Leśniewska dodaje, że to będzie szkolenie dot. jakości kształcenia na bardzo
zaawansowanym poziomie. Na koniec informuje, że przekładamy konferencję na 25-28
listopada.

13. Projekt dot. zdrowia psychicznego
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Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła szczegółowe założenia projektu, w tym
badane obszary. Poinformowała również, że projekt został ciepło przyjęty przez KRPUT.
Jakub Persjanow (Politechnika Gdańska) zadał pytanie o dobór badanych czynników – czy
były konsultowane ze specjalistami.
Karolina Matuszewska odpowiedziała, że konsultował je psycholog.
Paula Leśniewska dodała, że będzie potrzebna pomoc samorządów studenckich w promocji
ankiety.

14. Ewaluacja działalności prezydium
Paula Leśniewska przypomniała, że odbyła się już ankieta ewaluacyjna pracy Prezydium po
kwartale. Poinformowała, że chce zrobić analogiczną ankietę po całej kadencji i przesłać ją
do przewodniczących w najbliższym czasie. Dodała, że będą to też cenne wskazówki dla
przyszłej kadencji. Paula Leśniewska poinformowała, że ankieta nie będzie kolidowała z
formularzem kontaktowym Komisji Rewizyjnej.

15. Informacje od Komisji Rewizyjnej
Bartosz Orłowski (Komisja Rewizyjna) przedstawił pracę Komisji Rewizyjnej w okresie
wakacyjnym. Poinformował ,że odbyły się spotkania indywidualne z każdym z członków
Prezydium pod koniec czerwca, a następnie wyniki ewaluacji zostały przesłane do każdego z
członków Prezydium. Bartosz Orłowski (Komisja Rewizyjna) dodał, że kolejne takie spotkania
odbędą w listopadzie. Przypomniał również, że ankieta – formularz kontaktowy z KR nadal
jest dostępny i zachęca do wypełnienia. Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna brała
udział w kilku projektach. Wszyscy jej członkowie pracowali jako kadra POLIgonu 2021,
Bartosz osobiście uczestniczył w zespole ds. statutu. Bartosz Orłowski (Komisja Rewizyjna)
dodał, że wszyscy starają się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach z przewodniczącymi i w
posiedzeniach prezydium.
Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna chce zaprosić samorządy studenckie na
spotkanie robocze, które odbędzie się 4 listopada i będzie dotyczyło funkcjonowania Komisji
Rewizyjnych. Przekazał prośbę o wydelegowanie osób, które mogą dać „złote rady” oraz
podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dodał, że na tej podstawie zostanie przygotowana
publikacja, która pod koniec listopada zostanie przekazana samorządom studenckim.
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16. Informacje od PSRP – Jakub Persjanow Dyrektor Centrum Komunikacji
Jakub Persjanow (PSRP) w imieniu Rady Wykonawczej, Rady Studentów i Biura PSRP zaprosił
na zbliżający się Konwent Przewodniczących samorządów studenckich, który odbędzie się
17-21 listopada w wersji rozszerzonej lub 19-21 w wersji podstawowej. Poinformował, że
zapisy trwają do 1 listopada do godziny 16:00. Następnie przedstawił, że w wersji
rozszerzonej szkolenia są do wyboru, a wersji podstawowej wybiera się całą ścieżkę.
Zachęcił do zgłaszania projektów do ProJuvenes – czas na zgłoszenia do 2 listopada.
Jakub Persjanow (PSRP) zaprosił również do dołączenia do komisji zadaniowych PSRP – do
najbliższego poniedziałku trwa Akcja Rekrutacja.
Następnie poinformował, że w związku z tym, że procent zaszczepiania studentów jest
niepokojąco niski, PSRP wychodzi z inicjatywą akcji promocyjno-informacyjnej na listopad.
Dodał, że będą przygotowane grafiki, filmiki, informacje i webinary.
Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) zapytał skąd wiadomo, ze współczynnik
zaszczepienia wśród studentów jest niski.
Jakub Persjanow (PSRP) odpowiedział, że to dane statystyczne z Ministerstwa Zdrowia.
Ponawił prośbę o zaangażowanie w akcję. Na koniec dodał, że PSRP również posiada swoją
ofertę szkoleniową i zachęca do korzystania.

17. Wolne wnioski
 Jakub Kusiński (Prezydium) przedstawił wyniki ankiety dot. działalności kół
naukowych. Analogiczne ankiety były wypełniane przez koła oraz samorządy
studenckie. Poinformował, że szczegóły zostaną przesłane mailowo. Dodał, że
ankieta miała przeciętną zwrotność.
Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych wniosków
zamknęła czwartą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych Kadencji 2021.
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Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej
Załącznik 2 – Lista obecności
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