I Spotkanie Dydaktyków FUT w kadencji 2022 odbyło się 28 lutego. W spotkaniu
wzięli udział:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natalia Dynderz – Politechnika Gdańska
Dorota Nagórska – Politechnika Gdańska
Izabela Król – Politechnika Lubelska
Kinga Zasiadczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Natalia Pietrewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Klaudia Węglorz – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Patryk Goszczyński – Politechnika Łódzka
Anna Piechowska – Politechnika Śląska
Adrian Korzeniowski – Politechnika Łódzka
Michał Rodowski – Prezydium FUT

Przebieg:
1. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia po krótce uczestników spotkania
i ich uczelni oraz samorządów studenckich. Każdy powiedział kilka słów o
dydaktyce i roli samorządu w niej.
2. Następnie przedstawiony został ramowy plan działań obszaru na najbliższy
rok. Planowane jest 6 spotkań, mniej więcej co 1.5 miesiąca. Każde z nich
będzie miało tematykę przewodnią. Ustalone zostały terminy spotkań w
przybliżeniu. Szczegółowe terminy będą ustalane przez przedstawicieli
samorządów z wyprzedzeniem przed każdym spotkaniem.
3. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja na temat przewodni spotkania,
związany z ankietyzacją na uczelniach technicznych, a w szczególności z
promocją ankietyzacji wśród studentów. Przedstawicieli kilku uczelni
przedstawili różne działania zachęcające do wypełniania ankiet, m.in.:
• Grafiki i posty promujące
• Zmniejszenie ilości aktywnych ankiet w jednym momencie
• Nagrody rzeczowe za 100% wypełnienia ankiet
• Dni wolne od zajęć dydaktycznych
• Dodatkowy czas na zajęciach na wypełnienie ankiety
Przedyskutowana została również forma ankietyzacji i to, która daje najlepszą
zwrotność i efekty. Poruszone zostały takie tematy jak: wybór NA do
ankietyzacji, ankietyzacja zajęć czy prowadzącego, wersja papierowa czy
elektroniczna, obligatoryjność ankiet.
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4. W związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą poruszony został również
temat pomocy studentom z Ukrainy (lub innym dotkniętym przez wojnę na
Ukrainie) w zakresie dydaktyki. Odbyła się wymiana dobrych praktyk
zahaczająca między innymi o prowadzenie zajęć w formie hybrydowej i
nagrywanie zajęć do późniejszego obejrzenia, urlopy okolicznościowe z
możliwością dalszego uczenia się, zwolnieniami z opłat w uczelni, a także
zawieszenie działania w pełni regulaminu studiów.
5. Podsumowane zostały ustalenia ze spotkania dotyczące kolejnych zdzwonek.
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