
SPRAWOZDANIE Z XIV Zjazdu FUN

W dniach 20-23.10.2022 w Warszawie odbył się XIV Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych.
Przyjechały delegacje uczelni z całej Polski. Przedstawicielami Collegium Humanum byli
Przewodniczący filii w Warszawie Tomasz Sitek, sekretarz Magdalena Antoniak, Wiktoria Krzan,
oraz przedstawicielka filii w Poznaniu Marcelina Kaźmierczak.

CZWARTEK

Po zarejestrowaniu się uczestników w hotelu Gromada, przy placu Powstańców Warszawy 2 odbyło
się oficjalne powitanie i otwarcie zjazdu, po czym nastąpiła integracja.

W piątek i sobotę schemat dnia wyglądał tak samo. Do godziny  9:00 śniadanie, po nim wspólny
przemarsz do do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie Collegium Civitas udzieliło swojej przestrzeni na
szkolenia. Od 9:30 do 15:00 trwały każdego dnia trzy szkolenia a między nimi półgodzinne przerwy
kawowe. Następnie obiad i powrót na kolejne szkolenia w godzinach 17:00-19:00. O 19 kolacja, a po
niej integracja/czas wolny.

SZKOLENIA PIĄTEK

9:30-11:00
Podczas pierwszych dwóch paneli studenci mogli wybrać jedno z dwóch szkoleń w jakim chcieli
uczestniczyć.

1. “Formalne oraz nieformalne pozyskiwanie funduszy spoza budżetu samorządowego”,
Wojciech Tomaszewicz
Tematem szkolenia było pozyskiwanie funduszy od różnych komórek oraz to jak rozmawiać z
potencjalnymi partnerami biznesowymi Samorządu.

2. “Stypendia i formy wsparcia studentów”, Maciej Korab.
Szkolenie przybliżyło i zgłębiło wiedzę z obszaru stypendiów oraz form wsparcia studentów.

11:30-13:00
1. “Savoir Vivre w uczelni i w biznesie”, Rafał Bagrowski
2. “#Ewaluuj się!”, Adam Malicki

Podczas panelu szeroko omówiona została ewaluacja, jako niezwykle ważny element każdego
projektu. Uczestnicy aby lepiej przyswoić temat wzięli udział w ćwiczeniu praktycznym,
które krok po kroku pokazało co robić, a czego nie podczas procesu ewaluacji.

13:30-15:00
Wspólne szkolenie “Motywacja 3.0. Wewnętrzny krytyk w akcji”, Leszek Furman.
Podczas tego szkolenia członkowie samorządów otrzymali wskazówki jak zastosować w swoich
działaniach nowoczesny model motywacji siebie i grupy.

Po obiedzie o godzinie 17:00 uczestnicy, którzy wcześniej wyrazili chęć i zarezerwowali bilet
uczestniczyli w “Q&A z kandydatem na Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP”, gdzie
obowiązywał strój formalny.
21:00 integracja z muzyką na żywo, DJ,  konkursami i nagrodami w klubie HULAKULA.



SZKOLENIA SOBOTA

Podczas dwóch pierwszych szkoleń uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, które później
zamieniły się.

9:30-11:00,  11:30-13:00
1. “Sztuka wystąpień publicznych”,  Marcin Roczniak.

Szkolenie miało na celu nauczyć uczestników jak skutecznie występować publicznie i
nauczyło ich zasad przygotowywania profesjonalnych prezentacji i przemówień.

2. “Potęga filmu. Czyli jak kreacja wideo boostuje start-up’y”, Dawid Dziadkowiec razem z
Hubertem Zielińskim, podczas którego każdy samorządowiec miał okazję nagrania własnej
reklamy.

13:30-15:00 “ FUN i PSRP pod lupą, czyli krótko o historii samorządności studenckiej w Polsce”,
Maksymilian Prusak

17:00-19:00
1. Szkolenie dla osób będących na zjeździe FUNu po raz pierwszy: “Rola lidera i zespołu w

zarządzaniu projektami”, Karolina Szymkiewicz
Szkolenie pokazało uczestnikom role pełnione podczas prac grupowych, pokazując mocne i
słabe strony. Uświadomiło o ryzyku i dobrych praktykach pracy zespołowej.

2. Szkolenie dla reszty osób: “Metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami”,
Karolina Iwaniec
Omówione zostało zastosowanie odpowiednich metodyk i narzędzi do kierowania projektem;
definiowanie projektu, określenie go w czasie, zarządzanie przez koordynatora, planowanie
zasobów, zarządzanie kosztami, zespołami i ryzykiem.

20:00-22:00
Obrady delegatów: wybory nowego zarządu FUN

NIEDZIELA
Po śniadaniu, które trwało do godziny 9:00 nastąpiło wymeldowanie z hotelu i zakończenie wyjazdu.

Wyjazd oprócz wyposażenia w niezbędną wiedzę pozwolił nam na nawiązanie kontaktów z
samorządami innych uczelni. Mieliśmy możliwość wymienić się pomysłami i zainspirować oraz wiele
od siebie nawzajem nauczyć.  Było to bardzo cenne doświadczenie, nie możliwe do zdobycia w inny
sposób.


