Protokół z walnego zebrania
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych
SERMO
Poznań, 27 października 2006
W dniu 27 października 2006 r. odbyło się w Centrum Wykładowym Politechniki
Poznańskiej kolejne zebranie członków SERMO:
kierowników i ich zastępców z 12 Politechnik, 11 Uniwersytetów, 2 Akademii
Rolniczych, 3 Akademii Pedagogicznych, 1AWF, 3 PWSZ w Polsce.
Uczestników powitał i zainaugurował obrady Prorektor ds. kształcenia Politechniki
Poznańskiej prof. dr hab. inż.T.Łodygowski.
Prezes Stowarzyszenia SERMO dr Liliana Szczuka-Dorna po przedstawieniu planu
obrad zdała sprawozdanie z działalności SERMO oraz z pobytu we Frankfurcie/O,
gdzie odbyło się spotkanie Europejskiej Konfederacji Językowych Centrum Szkół
Wyższych.
Następnie odbyła się debata nad zmianami w statucie, po czym przedstawione
problemy zostały rozwiązane uchwałą:
„Osoby, które przestały pełnić funkcje kierownicze w swych jednostkach, przestają być
członkami SERMO z końcem roku kalendarzowego, za który opłacono składkę
członkowską. Osoby te przestają również pełnić funkcje członków zarządu oraz komisji
rewizyjnej.”
Sprawy finansowe omówiła mgr Danuta Sołtyska z PW- skarbnik SERMO.
Pismo, zredagowane przez v-ce prezesa SERMO, mgr Marka Stelmaszczyka z P.SZ do
władz ministerialnych uczelnianych odnośnie nauki języków obcych wywołało
burzliwą reakcję. W dyskusji wzięli udział m.in. dr Tomasz Saryusz-Wolski i mgr
Wojciech Bachliński z Politechniki Łódzkiej, dr Anna Maria Harbig z Uniwersytetu w
Białymstoku, mgr Ewa Borkowska z Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Anna Hućko z
Uniwersytetu im. M. Kopernika, a dotyczyły m.in. analizy standardów, zwiększenia
ilości punktów ECTS dla języków obcych, zwiększenia szans rozwijania drugiego
języka itp.
Drugą część debaty rozpoczął promotor procesu bolońskiego dr inż. Tomasz SaryuszWolski z Centrum Kształcenia Międzynarodowego, gościnnym wykładem pt. „Proces
Boloński a Kształcenie językowe” a zakończył go stwierdzeniem, które jest bardzo
ważnym aspektem dla studentów kończących studia pierwszego i drugiego stopnia:
„To umiejętność komunikacji, w tym kompetencje językowe, a nie wąska specjalizacja
zawodowa, decydują o sukcesie absolwentów na rynku pracy”.

(rekomendacja konferencji dla ministrów w maju 2006 r.)
Drugą prezentację miała mgr Maria Bronikowska przedstawiając egzamin COM STec
(Communikation Skills and Technical Language Certificate) na Politechnice Łódzkiej
na poziomie B2 obejmujący trzy sfery: język ogólny, techniczny i język dla celów
zawodowych.
Natomiast dyskusję na temat opracowania wspólnego typu egzaminu dla konkretnego
typu uczelni podjęto w grupach poszczególnych przedstawicieli uczelni i po przerwie
przedstawiono wnioski z pracy.
Na zakończenie spotkania SERMO dr Liliana Szczuka-Dorna przedstawiła plan spotkań
na rok 2007 prosząc o wolne wnioski i głosy.
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