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Co słychać
w Radiu „Index”?
Pod koniec marca KRRiT przedstawiła „białą księgę”
na temat mediów elektronicznych, czyli założenia do
nowej ustawy. Wynika z niej, że dotychczasowe przepisy
stanowią istotną barierę dla rozwoju cyfryzacji. Wg opracowania jednego z autorów, Karola Jakubowicza „nowoczesne media to dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili do każdej osoby i dowolnej treści przechowywanej w pamięci elektronicznej”. Z publikacji wynika, że
w przyszłości wszystkie media rozprowadzane będą
sieciami telekomunikacyjnymi, w tym łączami satelitarnymi i siecią bezprzewodową. Nastąpi rozwój platform
multimedialnych. Telewizję czy radio będzie można
odbierać na różne sposoby – analogowo, cyfrowo, naziemnie, satelitarnie, kablowo, przez internet i nowoczesne telefony komórkowe. Tyle założeń przyszłościowych
– a jeszcze nie tak dawno istniały połączenia, a jakże –
kablowe, łączące redakcje z cenzorem. I wpatrywał się
delikwent w telefon bez cyferblatu i tarczy, jedynie
z korbką – zadzwoni czy też nie. A tu masz – w każdej
chwili, z każdego miejsca kontakt z każdym i dostęp do
dowolnej treści. No i gdzie tu miejsce na tajemnice,
niedomówienia cały smaczek medialnego dochodzenia
do prawdy. We współczesnym szumie informacyjnym
zaczęło się liczyć tylko tempo przekazu. Na całe szczęście domeną mediów jest nie tylko informacja. Pozostaje
nauka, kultura, oświata i wszystkie dziedziny pokrewne,
których penetracja nie wymaga pośpiechu. Przez sześć
minionych lat udało nam się stworzyć właściwy szkielet
programowy umożliwiający naświetlenie generaliów
własnych reflektorem. A jak ten ostatni omiata możecie
się państwo przekonać włączając radio na 96 FM lub jak
kto woli 96 MHz – nasza ramówka i wszelkie informacje
na stronie www.index.zgora.pl Z okazji 6-ciolecia nieprzerwanej działalności wszystkim „indeksiarzom” serdeczne gratulacje wytrwałości, której będzie nam trzeba
w przyszłości.
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W marcu ukazały się nowe przepisy prawne, ważniejsze z nich publikujemy.
O Rozporządzenie MENiS z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki
prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz.U.04.34.297);
O Rozporządzenie MENiS z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty
wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na
studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2004/2005 (Dz.U.04.43.391);
O Rozporządzenie MENiS z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty
wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na
studia
w
roku
akademickim
2004/2005
(Dz.U.04.43.392)
– zgodnie z niniejszym rozporządzeniem maksymalna
wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą
się o przyjęcie w roku akademickim na studia
2004/2005 wynosi:
1) 80 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie
na kierunkach studiów, na których postępowanie
kwalifikacyjne na studia obejmuje testy dotyczące
szczególnych wymogów stawianych kandydatom;
2) 75 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie
na studia na pozostałych kierunkach;
O Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych
planów nauczania
w szkołach
publicznych
(Dz.U.04.43.393);
O Rozporządzenie MENiS z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub
placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę
fizyczną (Dz.U.04.46.438);
O Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2004/2005 (Dz.U.04.47.446);
O Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 15
marca 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.04.48.460);
O Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.04.49.463);
O Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych
w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach
publicznych oraz jego wzoru (Dz.U.04.50.479);
Jednocześnie informuję, iż przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy
z Ministerstwem Finansów projekt ustawy o zmianie
ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych
szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych
ustaw został 3 marca 2004 r. skierowany pod obrady
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
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