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23 lutego 2022 r. 

 

Protokół z I Posiedzenia Prezydium Forum Uczelni Technicznych 

kadencji 2022 - zdalnie 

 
 

1. Współpraca z Komisją Rewizyjną 

 

Komisja Rewizyjna przedstawiła plan dotyczący współpracy. Członkowie KR 

będą pojawiali się na roboczych spotkaniach Prezydium raz w miesiącu, a także 

stworzą arkusz z projektami, których podejmuje się Prezydium, gdzie pojawią 

się szczegółowe informacje o postępach realizacji i terminach. Stworzony 

zostanie także formularz oceny, gdzie Prezydium będzie nawzajem oceniać 

swoją pracę oraz formularz oceny Prezydium dla delegatów. Komisja 

Rewizyjna zapewniła także, że Prezydium może liczyć na ich wsparcie przy 

realizacji projektów. 

  

2. Zjazd FUT na Politechnice Śląskiej 

 

Omówione zostały aspekty techniczne zjazdu, formuła Sesji Roboczej oraz 

szkolenia. 

Sesja Robocza odbędzie się w formie hybrydowej, przy wykorzystaniu 

programów do wideokonferencji. Omówione zostały główne punkty 

harmonogramu oraz temat debaty oksfordzkiej organizowanej podczas 

otwarcia zjazdu, w której mają wziąć udział delegaci. Przedstawiona została 

również formuła Rady Starszych, podczas której zaplanowane zostało 

wspólne tworzenie metaplanu. 

  

3. Podsumowanie bieżących działań 

 

Zostały omówione tematy związane z działaniami promocyjnymi, zespołem ds. 

ustawy, współpracy zewnętrznej oraz spotkań obszarowych, a także bieżące 

projekty: POLIgon, projekt sportowy, Inżynier - Lider Zespołu oraz 

Konferencja Tematyczna dot. Organizacji Imprez Masowych. 

  

4. Podsumowanie spotkania z prof. dr. hab. inż. Teofilem Jesionowskim, 

przewodniczącym KRPUT w kadencji 2020 – 2024 

 

Krótkie podsumowanie spotkania; ustalono, że budżet FUT zostanie 

uchwalony obiegowo; Przewodnicząca przygotuje w tym celu materiały 

merytoryczne dotyczące planów FUT na rok 2022. 
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5. Sprawozdanie z Rady Studentów PSRP 

 

Przewodnicząca FUT sprawozdała się z pierwszego pierwsze posiedzenie Rady 

Studentów w 2022 roku. 

  

6. Wolne wnioski 

 

• Aktualizacja strony FUT - bieżące kwestie, związane z aktualizacją 

danych na stronie internetowej FUT 

 

• Ewaluacja pracy Prezydium - ewaluacją prac Prezydium będzie się 

zajmowała Przewodnicząca Aleksandra Zmuda Trzebiatowska 

 

• Oferta szkoleniowa - poruszony został temat pomysłów na aktualizację 

oferty szkoleniowej 

 

 


