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Strona główna › Edukacja

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych
SUN

W dniu 21.12.2012 o godzinie 11:30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej, wspólnej inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

i Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych
SUN, połączone ze składaniem życzeń świątecznych.
Jest to pierwsze spotkanie w nowej kadencji, której przewodniczyć będzie przez kolejne dwa lata
Uniwersytet Ekonomiczny. Spotkanie podzielone będzie na dwie części. Na pierwszą, nowy
Przewodniczący Konsorcjum prof. UE dr. hab. Wojciech Dyduch, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy
z Zagranicą zaprosił przedstawicieli władz regionalnych oraz Rektorów 9 uczelni publicznych
zrzeszonych w Konsorcjum. Swój udział potwierdził m.in. Prezydent miasta Katowice Piotr Uszok,
Rektor UŚ. Prof. Wiesław Banyś, Rektor UE Katowice, Prof. Leszek Żabiński oraz prorektorzy i
pełnomocnicy uczelni ds. promocji i współpracy z zagranicą.
- Chociaż spotkanie będzie miało charakter świąteczny, w drugiej jego części planujemy zająć się
praktycznymi sprawami i opracować wspólnie harmonogram działań na nową kadencję 2012/2014.
Mamy nadzieję, na bliższą współpracę w władzami regionu i miast - mówi Edyta Lachowicz-Santos,
Pełnomocnik Rektora UE Katowice ds. Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych.
Program
11:30 – 12:30 Spotkanie opłatkowe z władzami uczelni oraz miasta
11:30 – 11:40 Rozpoczęcie spotkania (Prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch, Przewodniczący SUN,
Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą)
11:40 – 12:00 Krótkie przemówienia i życzenia (Prezydent m. Katowice Piotr Uszok, Rektorzy
i Prorektorzy reprezentujący uczelnie partnerskie Konsorcjum)
12:00-12:10 Wręczenie wyróżnień/ listów gratulacyjnych osobom zaangażowanym w prace
Konsorcjum
12:10-12:30 Życzenia, opłatek i poczęstunek
12:30-14:30 Spotkanie robocze Konsorcjum Wstępny harmonogram działań na nową kadencję
2012/2014
Wstępny plan działań na rok 2013; Podział zadań i ustalenie terminów
14:30 – 15:00 Lunch
15:00 Podsumowanie ustaleń i zakończenie spotkania

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA);
sala seminaryjna; ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice
Termin: 21 grudnia (piątek), godz. 11:30
źródło:www.uczelnie.pl
http://laboratoria.net/edukacja/15982.html
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