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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Spotkania w Brukseli  
W bieżącym tygodniu w Brukseli prezes SEP Jerzy 
Barglik i sekretarz generalny SEP Andrzej Boroń 
uczestniczyli w kilku spotkaniach dotyczących dal-
szych prac w realizacji programu ELEVET, którego 
nasze Stowarzyszenie jest koordynatorem. 
W dniu 3 kwietnia 2013 r. w godzinach przedpołu-
dniowych spotkali się z panią Valentina Chanina - 
EFVET Offfice Manager. EFVET to Europejskie Fo-
rum Ksztalcenia Technicznego i Zawodowego i jest 
jednym z naszych partnerów projektu ELEVET. 
W czasie spotkania omówiono najważniejsze sprawy 
dotyczące współpracy przy realizacji projektu. EFVET 
jest liderem pakietu roboczego nr 8 (komunikacja 
i upowszechnianie wyników) omówiono przede 
wszystkim sprawy dotyczące sposobów rozpowszech-
niania informacji o projekcie.  

 
Fot. 1. Od lewej: Valentina Chanina, Jerzy Barglik, Andrzej Boroń. 

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych 
prezes SEP prof. Jerzy Barglik i sekretarz gene-
ralny SEP Andrzej Boroń spotkali się z przedsta-
wicielami Agencji EACEA (The Education, Au-
diovisual and Culture Agency of the European 
Union – European Commision) panem Pavol 
Krempasky – Project Manager projektów Leonar-
do da Vinci i panią Stellą Tsatsaki odpowiedzialną 
za część finansową projektów.  

 
Fot. 2. Siedziba EACEA.                                             fot. Andrzej Boroń 

Było to spotkanie robocze i również dotyczyło realiza-
cji projektu ELEVET. 

 
Fot. 3. Od lewej: Jerzy Barglik, Andrzej Boroń, Stella Tsatsaki, Pawel 
Krempasky. 

Na bazie przygotowanych przed spotkaniem i prze-
słanych do Agencji materiałów, w czasie spotkania 
wyjaśniano sprawy dotyczące zarządzania projektem, 
sprawy budżetu projektu, zagadnienia finansowe doty-
czące rozliczeń pomiędzy koordynatorem, a Agencją 
oraz pomiędzy koordynatorem i partnerami. Omówio-
no Progress Report oraz bieżące działania mające na 
celu terminowe zakończenie realizacji projektu. 

Anna Dzięcioł, Biuro SEP 

Konkurs na program komputerowy  
Oddział Piotrkowki SEP ogłosił konkurs na najlepszy 
uczniowski program komputerowy. Konkurs organi-
zowany przez Oddziałową Sekcję Informatyki skiero-
wany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich 
i gimnazjów z obszaru działania Oddziału, czyli z by-
łego województwa piotrkowskiego. Regulamin kon-
kursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału 
Piotrkowskiego SEP pod adresem elektronicznym 
http://sep.piotrkow.pl/edycja-2013/. Termin zgłoszeń 
upływa z dniem 8 kwietnia 2013 r. Zachęcamy do 
licznego udziału.  

Krótko 
• Już za nieco ponad trzy trzy tygodnie w dniach 25 -
28 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbędą się XV 
Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka SEP. Bliższych 
informacji udziela organizator imprezy – Oddział War-
szawski SEP. 
•  Z rocznym wyprzedzeniem Oddział Gorzowski 
SEP rozpoczął przygotowania do VIII Konferencji 
Naukowo-Technicznej - Innowacyjne Materiały 
i Technologie w Elektrotechnice i-MITEL 2014  
organizowanej tym razem pod hasłem - „Innowacje 
kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w.” Znany 
już jest termin i lokalizacja imprezy: 9 - 11 kwietnia 
2014 r. w Lubniewicach.  


