Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia SERMO
Miejsce:
Organizator:
Data:
Obecnych:

Ośrodek Konferencyjny Hotelu w Toruniu
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK w Toruniu
22.10.2010
37 członków SERMO uprawnionych do głosowania

Przebieg Zebrania (porządek obrad w załączeniu):
1. Prezes Stowarzyszenia, dr L. Szczuka -Dorna powitała wszystkich uczestników i
pogratulowała owocnych obrad podczas towarzyszącej konferencji w ciągu dwóch
poprzedzających dni. Następnie Pani Prezes wręczyła wszystkim członkom SERMO promocyjne
filiżanki z logo Stowarzyszenia – jedną dla kierownictwa Studium a drugą dla Rektora uczelni.
2. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie;
1.Wojciech Bachliński
2. Ilona Richter
3.Marek Stelmaszczyk
3. Sprawdzono listę obecności – na sali było obecnych 37 członków Stowarzyszenia.
4. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem protokołu Walnego Zebrania z dnia
14.04.2010r. Protokół przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 18 ).Głosowało37 obecnych: za - 37.
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
5. Przeprowadzono głosowanie nad Regulaminem Praw i Obowiązków Członka Wspierającego
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Walne Zebranie przyjęło
i zaakceptowało zmiany w Statucie dot. w/w dokumentu. Głosowało 37 członków, za – 37,
przeciw – 0, wstrzymało się- 0 (uchwała nr 19)
6. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła aktualne prace Zarządu Stowarzyszenia
- Zarząd pracuje nad Regulaminem Praw i Obowiązków Członka z Głosem Doradczym, który ma
określać status osób, które przestały pełnić swoją funkcję, ale nadal chcą aktywnie działać
w ramach Stowarzyszenia.
7. Pani Prezes poinformowała o piśmie od pana T. Płoszaja, w imieniu czasopisma „The
Teacher”, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka wspierającego SERMO. Przy tej
okazji Pani Prezes przypomniała, że członkiem wspierającym może być jedynie osoba prawna,
nie osoba fizyczna, przyjęta na podstawie deklaracji członkowskiej.
8. Przedstawiono propozycje nowych wysokości składek na następny rok kalendarzowy:
350PLN – 1 członek Stowarzyszenia
320PLN – 2 członek
300PLN – 3 członek
175PLN – członek z głosem doradczym
0PLN – członek honorowy
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0PLN – członek wspierający (wspiera stowarzyszenie materiałami promocyjnymi)
Składki należy wnosić do końca I kwartału 2011r.
Skarbnik Stowarzyszenia, D. Sołtyska (PW) przedstawiła informację dotyczącą składek
dotychczas uiszczonych przez członków stowarzyszenia.
9. Rozpatrzono wniosek Pani Prezes o przyjęcie w poczet członków honorowych prof. Krystyny
Droździał-Szelest. Głosowało 37 członków: za przyjęciem – 36 osób, przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 1 osoba. (uchwała nr 20).
10. Przedstawiono kalendarium wydarzeń na rok 2011.


spotkanie Wulkow III – styczeń 2011



konferencja UNICert – przeniesiona z grudnia na początek przyszłego roku



Walne Zebranie Stowarzyszenia 11-13.05.2011, Będlewo



Konferencja w Gdańsku – II połowa 2011r.



Spotkanie Focus Groups oraz Coordinating Committee – wrzesień/październik 2011, PŁ,
Łódź

11. Pani Prezes zaapelowała o połączenie ośrodków w organizowaniu konferencji. Tematy
zalecane to: zarządzanie ośrodkami nauczania języków obcych, testowanie i egzaminy, jakość
kształcenia. Ogłoszenia o organizowanych konferencjach powinny znajdować się także na
stronie stowarzyszenia, co pozwoli na utworzenie bazy konferencji.
12. Pani Prezes poinformowała o rozszerzeniu zespołów roboczych:
Do zespołu zajmującego się sylwetka absolwenta dołączyły następujące osoby: D. Kaczmarek
(PP), D. Kozłowska (Opole), I. Richter (Leszno)
Do zespołu zajmującego się testowaniem dołączyła G. Rychter (Lublin)
13. Stowarzyszenie SERMO nawiązano współpracę z FIJED – Fundacja Instytut Jakości
w Edukacji. Na swojej stronie internetowej Fundacja zamieściła informacje na temat
Stowarzyszenia.
14. Ośrodki, które należą także do Stowarzyszenia CercleS (tylko 5) mają prawo publikacji
swoich artykułów w De Gruyter Publishing House. Ponieważ opłata za członkostwo w CercleS
wynosi jedynie 50 Euro, Pani Prezes zachęcała innych członków SERMO do wpłacenia rocznej
składki, aby polskie ośrodki były jeszcze bardziej widoczne w Europie.
15. Sprawozdanie z Helsinek zostało zaprezentowane przez panią mgr Marię Michalak (raport
w załączeniu). W ramach sprawozdania, przekazano informację o kolejnej konferencji CercleS,
która odbędzie się w dniach 6-8.09.2012 w Londynie.
16. Pani Prezes zachęcała do promowania Stowarzyszenia na terenie uczelni macierzystych
poprzez zamieszczenie logo SERMO na swoich stronach internetowych. Ponadto przekazała
informację
o artykule na temat Stowarzyszenia, który ukazał się na łamach czasopisma „The
Teacher” oraz o zgłoszeniu artykułu na ten sam temat do czasopisma „Języki Obce”.
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17. Pani Prezes przypomniała o Uchwale z dnia 27.10.2006r., która mówi, że członkowie, którzy
przestali pełnić swoje funkcje pozostają pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia do końca
roku kalendarzowego.
18. Pani Prezes podkreśliła fakt, że do SERMO należy coraz więcej członków, ponieważ
deklaracje członkowskie składane są także dla Zastępców Kierownika Jednostki. Według
zarządu jest to dobra tendencja.
19. Pani I. Modrzycka (P.Wrocławska) zapytała, czy można użyć dokumentu, dotyczącego
strategii i wizji z uczelni holenderskiej dla stworzenia nowej wizji i strategii Studium Języków
Obcych
(A. Król z PW przetłumaczyła na język obcy dokument holenderski).
20. Pani Prezes podziękowała organizatorom za sprawne zorganizowanie konferencji oraz
Walnego Zebrania SERMO. Następnie podziękowała uczestnikom spotkania za aktywny udział.
Protokołowała
Maria Bronikowska
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