
 

 

FORUM UCZELNI TECHNICZNYCH, ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk 

 
Protokół z V Posiedzenia Prezydium Forum Uczelni Technicznych 

kadencji 2021 online 
 

1. Podsumowanie konferencji Ekspertów ds. dydaktyki i jakości kształcenia  
Omówiony został przebieg konferencji. Wszystko odbyło się bez zakłóceń. Zostanie 
przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, Alicja Zielonka się nią zajmuje. Pomoże jej Maria 
Zienkiewicz. Paula Leśniewska ustali z Alicją Zielonką czy i w jakiej formie udostępniać posty 
podsumowujące konferencję. 

2. Sprawozdanie Prezydium FUT  
Omówiona została forma sprawozdania. Każdy członek Prezydium przygotuje swoje treści, 
Alicja Zielonka przygotuje je w spójnej prezentacji. Kolejne omówienie sprawozdania, żeby 
przygotować się w najlepszy możliwy sposób odbędzie się w Gdańsku podczas czasu 
wolnego. Każdy ma około 7 minut na swoje sprawozdanie. 

3. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy FUT - kwestie organizacyjne  
Głosowanie w sprawie Komisji Wyborczej przeprowadzi Komisja Rewizyjna. 1 grudnia 
zostanie wysłany mail z informacją o kandydatach i wyborach oraz głosowanie na platformie 
aDoodle. Po wybraniu Komisji Wyborczej, w Gdańsku zostanie przygotowany system do 
głosowania.  
Paula Leśniewska w sobotę podczas balu zrobi wprowadzenie o historii FUT, a następnie 
odbędzie się krótki panel dyskusyjny. Paula Leśniewska współpracuje w tym zakresie z 
Przewodniczącą FUT Kadencji 2019 – Iwoną Gadomską.  

4. Ewaluacja Prezydium  
Odbędzie się zgodnie z planem w czwartek 2 grudnia w Gdańsku o godzinie 14:00. Maria 
Zienkiewicz poprosi Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej o zapewnienie Sali na 
spotkanie. Planowane około 2-3 godziny.  

5. Projekt dot. wsparcia psychologicznego   
Paula Leśniewska niedługo będzie miała ostateczną wersję ankiety. Następnie przekaże ją 
Adrianowi i trzeba ją niezwłocznie po ostatecznych konsultacjach przekazać Rektorom. Jakub 
Kusiński oraz Aleksandra Zmuda Trzebiatowska przygotowali listę kierunków studiów z 
podziałem na uczelnie. Kwestia promocji zostanie omówiona z Alicją.  

6. Sprawy różne 
 Opinia w sprawie kwestii świadczeń socjalnych – Adrian Korzeniowski jest w trakcie  

przygotowywania, opinia nie będzie długa i zostanie wysłana do osób 
zainteresowanych.  

 Możliwe terminy przekazania wiedzy-  trzeba będzie ustalić jakie terminy wchodzą w 
grę, już wiemy, że na pewno nie ostatni weekend stycznia. Kwestia otwarta do 
dalszego omówienia po wyborach nowej kadencji. 

 


