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Inauguracje roku akademickiego 2010/2011
W pierwszych dniach października br. odbyły się
kolejne inauguracje roku akademickiego w polskich
uczelniach technicznych: w dniu 4 października br.
uroczystość ta odbyła się w Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie, w dniu 6 października br. w
Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Elektroniki
WAT w Warszawie oraz w Polsko-Japońskiej WyŜszej
Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Do
Rektora-Komendanta WAT, Rektora Politechniki
Poznańskiej, Rektora PJWSTK oraz Dziekanów:
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
i Wydziału Elektroniki WAT zostały przygotowane
stosowne pisma gratulacyjne z okazji inauguracji.
Szczególnie uroczyście zapowiada się w dniu 14
października br. inauguracja w obchodzącej swe 60lecie Politechnice Radomskiej. W inauguracji tej udział
zapowiedział prezes SEP. Ta inauguracja odbędzie się
tuŜ przed terminem obchodów Jubileuszu 60-lecia
Politechniki Radomskiej i organizowanego z tej okazji
w dniu 19 października br. uroczystego otwartego
posiedzenia Senatu Uczelni. Na odnotowanie takŜe
zasługuje fakt, Ŝe inauguracja zostanie poprzedzona
zorganizowanymi przez Politechnikę Radomską
obradami Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, w której wzięły liczny i aktywny udział
władze stowarzyszonych w KRUPT
polskich
wyŜszych uczelni technicznych.
Spotkanie nt. zmian w statucie FSNT NOT
W dniu 4 października br. w siedzibie Biura SEP
w Warszawie odbyło się spotkanie - zwołane
z inicjatywy SEP - z przedstawicielami SNT: SEP,
SIMP, SITG, SITSpoŜ., w którym udział wzięli ze
strony poszczególnych SNT: Marek Grzywacz,
Kazimierz Łasiewicki, Eugeniusz Ragus, Bronisław
Wesołowski. Spotkanie dotyczyło wypracowania
wspólnego stanowiska kilku SNT przed zebraniem
zaplanowanym w tej sprawie w dniu 6 października
br. przez prezes FSNT NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny
nt. proponowanych zmian do statutu NOT.
Zaproszenie na seminarium naukowo-techniczne
W dniu 7 października br. o godz. 12.00 w sali „F”
w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie
odbyło się seminarium naukowo-techniczne pt.:
„Nowoczesne rozwiązania średnich i niskich napięć –
nowa jakość dla budownictwa, przemysłu i energetyki”.
Seminarium było zorganizowane przez Ośrodek

Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie, Oddziałową
Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz
Komisję Współpracy Technicznej OW. Seminarium
cieszyło się bardzo duŜym zainteresowaniem
uczestników. Prezentowały swoją działalność firmy:
Energo Team Sp. z o.o. z dyrektorem Gianluigi’m
Galimbertim, POGLIANO BUSBAR, SEL, TES,
ICAR. Następnie uczestnicy zadawali wiele
interesujących pytań, na które z chęcią odpowiadali
prelegenci. Bardzo ciekawa była prezentacja
rozdzielnic
średniego
napięcia
firmy
SEL,
przygotowana przed budynkiem NOT.

Spotkanie KRESI
W dniu 7 października br. odbyło się spotkanie KRESI
(Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego)
z nowym
Generalnym
Inspektorem
Danych
Osobowych Panem Wojciechem Wiewiórskim.
W spotkaniu uczestniczyła ze strony SEP Pani Wanda
Roman. Omówiono wstępne załoŜenia współpracy
GIODO z KRESI.
Konferencja nt. uznawania kwalifikacji
w sektorze budownictwa
W dniu 12 października br. o 11.00 w Domu Technika
NOT w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca
wyniki działań partnerów społecznych w realizacji
pilotaŜowego uznawania kwalifikacji w sektorze
budownictwa w Polsce nabytych w systemie
pozaszkolnym. Jest to wynikiem podpisanego w dniu 8
kwietnia br. trójstronnego porozumienia między KBiN,
ZZ Budowlani i FSNT NOT dotyczącego
współdziałania w zakresie potwierdzania umiejętności
nabytych w systemie pozaszkolnym. Intencją
sygnatariuszy porozumienia jest utworzenie w tym celu
Zespołu/Komitetu, który by uzyskał potwierdzenie swej
wiarygodności przez Polskie Centrum Akredytacji.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze strony
Centralnej
Komisji
Uprawnień
Zawodowych
i Specjalizacji Zawodowej SEP udział wziął Kol.
Tadeusz Uczciwek z O. Warszawskiego SEP oraz
pracownicy Biura SEP w Warszawie Pani Anna
Wójcikowska i Pan Jarosław Minkowski.
W kolejnym Infosepiku, który ukaŜe się z datą 15
października 2010 r. ukaŜe się m.in.: relacja
seminarium w O. Toruńskim, z VIII Konferencji
„Transformatory energetyczne i specjalne” i o
przygotowaniach do XII ODME, organizowanych
w tym roku przez O. Wrocławski SEP.
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