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P.Prezes SERMO dr L.Szczuka-Dorna rozpoczęła Walne Zebranie od przypomnienia wydarzeń związanych z działalnością
Stowarzyszenia w roku 2007. Walne zebrania członków odbywają się dwa razy w roku, natomiast zarząd SERMO spotyka
się 3-4 razy w roku. Dr L.Szczuka-Dorna omówiła też wygląd i funkcje strony internetowej Stowarzyszenia, a także
wprowadzone i planowane zmiany, jak m.in. założenie forum dla członków Stowarzyszenia.
Większość ośrodków podała już link do swoich uczelni bezpośrednio ze strony, na której jest lista członków SERMO 2007,
a pozostałe ośrodki są proszone o wprowadzenie i uzupełnienie tych danych.
Pan Konstanty Haniewicz jest informatykiem odpowiedzialnym za wygląd i funkcjonowanie strony internetowej SERMO,
do niego należy zgłaszać się w przypadku pytań lub problemów związanych np. z kodem dostępu do informacji
stowarzyszenia przeznaczonych tylko dla jego członków jak np.: uchwały z walnych zebrań, uchwały zarządu itp. Kierownicy
SJO z różnych uczelni będą mogli na forum internetowym dzielić się między sobą uwagami i pomysłami. Pani Prezes
poprosiła w tym miejscu uczestników spotkania o przesyłanie na stronę internetową otrzymanych dokumentów dotyczących
spraw związanych z naszą pracą i ich udostępniania koleżeństwu. Poinformowała też, że KRASP zamieścił nasze postulaty
z roku 2006 na swojej stronie, otrzymaliśmy też odpowiedź od przewodniczącego KRASP-u prof. Lutego, który składa
podziękowania za aktywność stowarzyszenia SERMO w kwestii upowszechniania znajomości języków obcych.
Dokument ten jest już na stronie SERMO.
Dr L.Szczuka-Dorna przypomniała o składce SERMO, która na rok 2008 nie ulega zmianie i wynosi 300 zł rocznie
( dla 2 osób z tego samego ośrodka odpowiednio-250 zł, dla 3 osób i więcej – 200zł).
Jeśli chodzi o składkę przynależności do CercleS, to jest to kwota 50 Euro rocznie. Ze względu na niewielką ilość członków
SERMO, którzy wpłacili tą składkę w roku 2007 , zarząd podjął uchwałę nr 11 „O opłacie za członkostwo w CercleS „:
Zarząd postanawia, że zapłata za fakturę w wysokości 300 EURO jako składki CercleS za rok 2007 za 6 SPNJO zostanie
pokryta ze środków SERMO
P.Prezes apelowała o uregulowanie tej składki jak i składek przyszłorocznych SERMO do 30 marca 2008r.
Jednocześnie zebrani zostali poinformowani , że na stronie internetowej SERMO znajdują się dokumenty CercleS,
przetłumaczone na j.polski przez mgr Marka Stelmaszczyka, V-ce-Prezesa Stowarzyszenia.
Zebranie Zarządu SERMO, które odbyło się w dniach 26-27.10.2007r. pozytywnie oceniło akcję promocyjną Stowarzyszenia
przez jej członków w czasie licznych krajowych konferencji językowych. Prezentacja SERMO przygotowana w Powerpoint
jest dostępna dla wszystkich, którzy chcieliby ją zademonstrować na forum publicznym. Promocja Stowarzyszenia wpłynęła
na pozyskanie nowych członków ( 25 członków w 2006r., 39 członków w 2007r.).
Pani Prezes ponowiła prośbę o umieszczanie logo SERMO( po ówczesnym wystąpieniu do zarządu o jego przyznanie)
w materiałach konferencyjnych, itp.
Zarząd SERMO wystąpił z pismami z prośbą o spotkanie konsultacyjne odnośnie kwestii standardów nauczania języków
obcych
( m.in. ilość godzin lektoratów, poziom egzaminów końcowych, ilość punktów ECTS za lektoraty i egzamin ), na polskich
uczelniach państwowych do następujących instytucji:
- KRASP
- Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
- Państwowa Komisja Akredytacyjna
Odnosząc się do pewnych wątpliwości niektórych członków SERMO, p.Prezes przypomniała, że zarząd pracuje społecznie.
Nowa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w jednym z pierwszych wywiadów prasowych podkreśliła znaczenie
i konieczność nauczania języków obcych, mamy więc nadzieję,że Ministerstwo będzie popierać nasze dążenia do poprawy
warunków i sposobów prowadzenia procesu dydaktycznego w naszych ośrodkach.

P.Prezes prosiła o aktualizację adresów członków SERMO, w tym celu wszyscy obecni sprawdzali na przygotowanej liście
swoje dane i nanosili ewentualne poprawki.
Dr L.Szczuka-Dorna krótko omówiła swój udział w konferencji zorganizowanej przez KRASP i fundację PERSPEKTYWY,
do udziału w której została zaproszona celem wygłoszenia prelekcji na temat sprawdzania poziomu znajomości
j.angielskiego u cudzoziemców studiujących w Polsce. W konferencji brali udział przedstawiciele uczelnianych działów
kształcenia z całej Polski. Dr Szczuka-Dorna wyraziła tam opinię, że taką sprawność mogą i powinni na uczelni sprawdzać
tylko lektorzy SJO, bazując na europejskim opisie poziomów znajomości języków obcych, który to umożliwia.
Na zakończenie tej części zebrania walnego uczestnicy zostali poinformowani o programie konferencji w dniu 1.12.2007
i możliwości zapisania się na listę chętnych do zwiedzania Muzeum Historii Łodzi i Manufaktury.
Po przerwie w obradach walnego zebrania członków SERMO spowodowanych przesunięciem czasu prelekcji
doc.Saryusza-Wolskiego, wróciliśmy do spraw proceduralnych.
Powołano komisję skrutacyjną w składzie
1. mgr Beata Łazarska-Grobelna
2. mgr Mirosław Pietryczko
3. mgr Wacław Szczepaniak
P.Prezes Dorna spytała zebranych o uwagi odnośnie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania członków SERMO
w Warszawie, przyjęto protokół jednogłośnie.
Wysokość składek SERMO na rok 2008 również przyjęto, przegłosowując jednogłośnie.
Skarbnik Stowarzyszenia mgr D.Sołtyska prosiła członków o podanie danych do wystawienia faktur za wpłaty składek
(NIP, dokładny adres).
Dr L.Szczuka-Dorna podkreśliła zadowolenie wszystkich członków SERMO z możliwości goszczenia na różnych uczelniach
w SJO i poznawania ich warunków, tu jeszcze raz podziękowała p. Kierownik Marii Bronikowskiej w imieniu wszystkich
zebranych za zaproszenie i wyjątkową gościnność, skierowała też prośbę do innych ośrodków o organizowanie spotkań
u siebie, oczywiście w miarę możliwości. Na tę sugestię odpowiedzieli przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz Politechniki Rzeszowskiej (mgr M.Kawałek i mgr M.Kołodziej), obiecując zaprosić członków SERMO na walne zebranie
do Rzeszowa w 2008r.
Termin kolejnego Walnego Zebrania został ustalony na maj 2008 r., miejscem spotkania będzie Politechnika Poznańska.
Walne zebranie zbiegnie się z uroczystościami 55 rocznicy powołania SJO PP, na które p.Prezes SERMO i jednocześnie
kierownik SJO Politechniki Poznańskiej wszystkich członków Stowarzyszenia serdecznie zaprasza.
Protokołowała: mgr Grażyna Redlich

