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Protokół z III Posiedzenia Prezydium Forum Uczelni Technicznych 

kadencji 2022 - online 

 

1.  Ewaluacja POLIgon 2022 

Omówiona została kwestia organizacji spotkania ewaluacyjnego projektu 

POLIgon 2022 w formie stacjonarnej i podjęta została decyzja o terminie 

oraz miejscu. Zostały poruszone kwestie ilości wypełnionych ankiet 

ewaluacyjnych, faktur dla uczelni, które wydelegowały przedstawicieli 

oraz materiałów dla uczestników od szkoleniowców. 

2. Konferencja dla Przewodniczących 

Omówione zostały kwestie organizacyjne Konferencji dot. przekazywania 

wiedzy połączonej z debatą kandydatów na Przewodniczącego PSRP na 

Politechnice Koszalińskiej m.in. temat infopacku dla uczestników, szkoleń 

oraz zakwaterowania. 

3. Debata kandydatów na funkcję Przewodniczącego PSRP 

Przedyskutowana została forma debaty i poruszone zostały tematy osoby 

prowadzącej, formularza z pytaniami, transmisji w czasie rzeczywistym 

oraz czasu przeznaczonego na poszczególne części debaty. 

4. Konferencje FUTorówka 

Przekazane zostały bieżące postępy przy organizacji konferencji 

tematycznych dot. projektów, współpracy zewnętrznej, IT, 

umiędzynarodowienia oraz osiedla akademickiego. Przedstawione zostało 

jakie uczelnie finalnie będą gospodarzami konferencji oraz jaka będzie 

cena za uczestnictwo. 

5. Konferencja ekspertów ds. jakości kształcenia 

Przedstawione zostały bieżące informacje dot. postępów przy organizacji 

konferencji, kwestie merytoryczne związane ze szkoleniami, a także 

potwierdzeni zostali szkoleniowcy. 

6. Współpraca zewnętrzna 

Gali Środowiska Studenckiego FUT, Konkursu Kół Naukowych KoKoN i 

projektu sportowego. Ustalono terminy, a także przedstawiony został 

status grupy roboczej ds. współpracy.  
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7. Gala Środowiska Studenckiego FUT 

Zostały omówione bieżące postępy przy realizacji Gali Środowiska 

Studenckiego FUT. Poruszone zostały tematy m.in. formatek 

zgłoszeniowych, identyfikacji wizualnej, a także kwestii promocji. Ustalono 

również terminy na uwagi do formatek oraz rozesłania informacji. 

8. Konkurs Kół Naukowych 

Poruszony został temat promocji konkursu poprzez social media i formę 

zaangażowania się w nią członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 

9. Zespół ds. Kierunków Rozwoju i Informatora FUT 

Omówiony został temat terminów spotkań zespołów roboczych mających 

podjąć pracę nad Informatorem i Kierunkami Rozwoju FUT. 

10. Zespół ds. kształcenia w szkołach ponadpodstawowych 

Poinformowano, że prace zespołu się rozpoczęły. Opracowano pytania 

przeznaczone dla uczelni zrzeszonych w KRPUT i trafiły one do weryfikacji 

przez specjalistów w zakresie kształcenia. Zaplanowano także kolejne 

działania zespołu. 

11. Wolne wnioski 

● Członkowie kapituły Konkursu Kół Naukowych KoKoN – zostali 

potwierdzeni członkowie kapituły ze stronu FUT oraz KRPUT 

● Rozwiń swój samorząd – zostały przedstawione informacje o terminach 

rozpoczęcia projektu 

● Spotkanie w sprawie budżetu – omówiona została kwestia spotkania 

Prezydium z Komisją Rewizyjną w sprawie bieżącej sytuacji budżetu 

FUT  

● Dołączenie nowej uczelni do FUT – poinformowano, że Lotnicza 

Akademia Wojskowa w Dęblinie została włączona w poczet uczelni 

członkowskich FUT 

● Informacje od Komisji Rewizyjnej – poinformowano, że odbędą się 

jeszcze 2 spotkania Komisji rewizyjnej z członkami Prezydium w 

obecnej kadencji oraz zostały podane wstępne terminy. 

Poinformowano także o pomyśle aktualizacji Statutu i Ordynacji FUT 

pod kątem brakujących zapisów.  

● Projekt sportowy – omówione zostały tematy realizacji i projektu oraz 

jego promocji na koniec kadencji  

 


