Protokół Walnego Zebrania Członków SERMOStowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Data: 24 kwietnia 2009
Obecni : 27 członków SERMO, 1 członek wspierający, 1 osoba spoza Stowarzyszenia
27 członków SERMO uprawnionych do głosowania
Porządek zebrania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praca w grupach nad sylwetką absolwenta wg poszczególnych typów uczelni
Przyjęcie bilansu i zatwierdzenie protokołu Walnego Zebrania Członków z 21.11.08
Sprawy bieżące dot. funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Sprawy zgłaszane przez członków SERMO
Wpływ kryzysu gospodarczego na pracę SJO
Wnioski końcowe

1.

Prezes Stowarzyszenia, dr L.Szczuka-Dorna powitała zebranych i po przedstawieniu
porządku zebrania poprosiła o ewentualne uwagi . Uwag nie zgłoszono i jednogłośnie
przyjęto porządek obrad.
Wybrano w drodze głosowania komisję skrutacyjną ( jednogłośnie), w składzie
1. mgr Wacław Szczepaniak
2. dr Lucjan Bluszcz
3. mgr Jarosław Kawałek
Kontynuowano rozpoczętą w Warszawie na poprzednim zebraniu Walnym pracę
w grupach nad opracowaniem sylwetki absolwenta wg poszczególnych typów uczelni,
w celu umieszczenia wzoru na stronie internetowej Stowarzyszenia. Odpowiedzialne
za poszczególne uczelnie osoby zostały wskazane na poprzednim zebraniu Walnym,
a ponieważ nie wszystkie te osoby były obecne tym razem , p. Prezes wyznaczyła
za A.Hućko (U.Toruński), E.Tracz (U.Opolski), która to przedstawiła wnioski zespołu
uniwersytetów dot. sylwetki absolwenta.
M.Bronikowska (P.Łódzka) zgłosiła postulat z zespołu politechnik w sprawie końcowego
egzaminu na poziomie docelowym B 2 z uwzględnieniem j.specjalistycznego.
Karol Matysiak (PWSZ Gniezno) reprezentował zespół państwowych wyższych szkół
zawodowych , a K.Studzińska-Pasieka (U.Medyczny z Łodzi) uczelnie medyczne.
P.Prezes poprosiła o dopracowanie wzorca postulatów i przesłanie do sekretariatu
SERMO do końca maja br. Zaznaczyła też, że sylwetki językowe absolwentów
poszczególnych typów uczelni nie powinny się zbytnio od siebie różnić. Stowarzyszenie
przesłałoby wzorce do Ministerstwa przed ostatnim terminem spotkania KRASP-u w tym
roku akademickim.
Dr L.Szczuka –Dorna rozdała uczestnikom zebrania płyty CD z prezentacją dotyczącą
Stowarzyszenia SERMO ( materiał promocyjny na płycie został przygotowany przez
byłego członka zarządu SERMO Cz.Grabowskiego oraz vice-prezesa Stowarzyszenia
M.Stelmaszczyka ). Materiały te powinny służyć do akcji informacyjnej i PR-owskiej,
polegającej na umieszczaniu informacji o naszym Stowarzyszeniu w gazetkach
uczelnianych, informowaniu o istnieniu SERMO na różnego rodzaju konferencjach,
zjazdach i seminariach.
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2.

Zebranie Walne po wprowadzeniu drobnych poprawek językowo-stylistycznych,
zgłoszonych przez członków SERMO, zatwierdziło jednogłośnie protokół Walnego ,
które odbyło się w Wyższej Akademii Technicznej w Warszawie w dniu 21.11.2008 r.
Następnie skarbnik Stowarzyszenia, D.Sołtyska zapoznała zebranych z rachunkiem
zysków i strat za rok 2008. ( patrz załącznik). W przedstawionym bilansie składki
członkowskie w 2008 wyniosły 12.240 zł (członkostwo w SERMO i CercleS), a wydatki
12.041,44zł. D.Sołtyska omówiła dokładnie wszystkie wydatki Stowarzyszenia poniesione w roku ubiegłym. Pozostało na koncie SERMO 199 zł na rok 2009.
W bieżącym roku do momentu Walnego Zebrania w PWSZ w Ciechanowie, na konto
Stowarzyszenia wpłacono już składki w kwocie 25.000 zł.
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do tego raportu, co potwierdziły podpisanym
pismem przesłanym na ręce p. Prezes członkinie Komisji Rewizyjnej, M.Kołodziej
i M.Świca. Skarbnik SERMO wniosła o przegłosowanie uchwały Walnego Zebrania
członków SERMO o udzielenie absolutorium dla sprawozdania finansowego. 26 osób
poparło uchwałę, na 26 uprawnionych do głosowania.

3.

Następnie rozpoczęto wybory nowych członków Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu
Stowarzyszenia. Ze względu na:
- rezygnacje pisemną Małgorzaty Kołodziej z funkcji członka Komisji Rewizyjnej
(Politechnika Rzeszowska),
- rezygnacje pisemną Anny Marii Harbig z funkcji członka Zarządu (Uniwersytet
Białostocki)
-statutową utratę członkostwa przez Barbarę Janik (Politechnika Częstochowska) w
poprzednim roku kalendarzowym,
Poproszono o składanie kandydatur.
P.Prezes zaproponowała następujące osoby:
- mgr Kinga Studzińska-Pasieka ( w miejsce B.Janik)
- mgr Maria Michalak ( w miejsce M.Kołodziej)
- mgr Mirosław Petryczko (w miejsce A.Harbig)
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie i wyniki tegoż odczytał dr L.Bluszcz:
- K.Studzińska –Pasieka uzyskała 27 głosów
- M.Michalak uzyskała 27 głosów
- M.Petryczko uzyskał 27 głosów

W związku z powyższym wynikiem głosowania, od 24 kwietnia 2009 r. Komisja
Rewizyjna SERMO pracuje w następującym składzie
1.
Maria Michalak
2.
Kinga Studzińska- Pasieka
3.
Małgorzata Świca
Zarząd SERMO pracuje w następującym składzie:
1. Dr Liliana Szczuka-Dorna
2. Mgr Marek Stelmaszczyk
3. Mgr Danuta Sołtyska
4. Mgr Grażyna Redlich
5. Mgr Mirosław Petryczko
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4.

Zebranie Walne SERMO rozpoczęło dyskusję nad kontrowersyjną propozycją
ministerialna dotyczącą zastąpienia uczelnianych egzaminów doktorskich z j.obcego
przeprowadzanych przez SJO, zewnętrznymi egzaminami certyfikatowymi typu FCE.
Członkowie SERMO zgłaszali liczne obawy co do takiej formy sprawdzania wiedzy jękowej doktorantów szczególnie z zakresu j. specjalistycznego. P.Prezes stwierdziła, że
Zarząd SERMO przygotuje propozycję standardów językowego egzaminu
doktorskiego.

5.

W ostatniej części zebrania omawiano problemy działania Studiów Języków Obcych
w okresie trwającego kryzysu gospodarczego. Swoje problemy przedstawiła tu kierownik
jednostki z Uniwersytetu Zielonogórskiego, p. Katarzyna Trychoń-Cieślak.
Problemy finansowe SJO p.Prezes proponuje próbować rozwiązywać odpowiednimi
działaniami m.in. staraniem się o dofinansowanie w ramach projektów unijnych itp.,
przypominając w tym miejscu o terminie końcowym składania wniosków o projekty z
zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – wrzesień 2009.

6.

Podsumowując obrady Walnego zebrania członków SERMO, p.prezes L.Szczuka-Dorna,
podziękowała p.M.Petryczko, kierownikowi SJO PWSZ w Ciechanowie za
zorganizowanie spotkania, a wszystkim członkom SERMO za wzięcie w nim udziału.
P.Prezes poinformowała też, że następne spotkanie mogłoby odbyć się na jesieni i być
poświęcone szkoleniu np. finansowemu, zarządzaniu jednostkom takim jak SJO,
metodyczno-językowemu itp. Szkolenie odbywałoby się w ośrodku do tego
przystosowanym i trwałoby kilka dni. Zarząd oczekuje wniosków i uwag co do tej
propozycji do końca czerwca br.
Protokołowała: Grażyna Redlich
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