Заседание на ОС на ФСС на 19.11.2015
Обявяване на дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запознаване на новите членове на ФСС.
HackFMI 6
Процедура по избиране на секретар на ФСС.
Администраране на зала 100
Предложение до деканата
Други

15 присъстват. 13 човека трябва, за да има заседание
Слави обяви заседанието за открито.
Гласуване за дневен ред: 16  ЗА, 0  против, 0  въздържали се
Следва представяне на членовете.
Георги Георгиев влиза  18:35
16 присъстват.
Михаела Алексова влиза  18:40
17 присъстват.
Обсъждане на втора точка: Слави обяснява за HackFMI
Досега е направено:
1. Говорено е с две фирми, които ще направят отстъпка за неща, които да
се закупят
2. На 18, 19 и 20 ще е хакатона.
Преминаване към трета точка. Слави разказва за позицията на секретаря.
Симеон Цветков влиза  18:54
Трябва да се състави изборна комисия за избиране на секретар, което ще бъде
гласувано на следващото заседание на ФСС.
Желаещи за изборна комисия: Моника, Елена, Мариета, Михаела.
Състава е подложен на гласуване.
Всички са единодушно ‘ЗА’.
Преминаване към четвърта точка  зала 100. Единия вариант е факултета да дава
пари и да назначи човек на граждански договор. Другия вариант е ЕОС.

Предложение: Да бъде съставена временна комисия за администриране на зала 100,
която да има предесдател, който да направи график за уравления на залата.
Симеон предлага: всеки от ФСС да отделя по 2 часа седмично.
Предложение за съставяне на временна комисия за администраране на зала 100.
Гласуване: единодушно ‘ЗА’.
Александър Зарев е кандидат за председател на комисията.
Симеон предлага не само хора във ФСС да имат право на ключ от зала 100.
Тошко Тодоров се представя на новите членове.
18 души присъстват.
Гласуване за председател на зала 100  Александър Зарев  единодушно ‘ЗА’.
Слави се наема да състави кратък документ за дейността на новоглсуваната комисия.
Слави разказва за предложението, направено миналият път за заемане на позиция
относно начина на записване на погорен курс с повече от позволения брой изпити.
Обяснява на новите членове за бройката невзети изпити и молбите.
Драгомир Йорданов идва в 19:26.
19 души присъстват.
Драгомир се представя. Председател е на комисия Иновации в образованието 
временна комисия. Гласувана е миналата година.
Слави обяснява за проблемът с одобряването на молбите.
Слави разказва за формулирането на документ с препооръки към деканата.
Т. Тодоров казва, че е съставил предложението, като то е изпратено към всички
членове на ФСС.
Т. Тодоров чете документа, който е съставил.
Симеон обобщава: цитира се правата на студентите и законите на университетът,
предложението е да има дати за научаване дали студентът е прекъснал или не.
Слави: Искаме да преложим да има начин да има определени правила:
1. Ясно и точно да се посочат сроковете
2. Има ли втори шанс или не чрез разговор с човека

3. Молбите да са от две части : бланка по образец: три имена, спец, курс и второ
нещо: собственоръчно написано защо си прекъснал и защо не си си взел
изпитите. и да се чете частта, на която няма име на студента, а само входящ
номер, който да се свърже с първата част  бланката. За да бъде всичко
обективно.
Драгомир прави обръщение към новите членове. Тази година, поточно предходната
учебна хората се явяват на редовна сесия, не успяват да вземат изпити и отиват на
поправителна сесия и правилата за записване с молби се обявява по време на
сесията.
Драгомир: трябва да се изготви декларация, която да осъди тези действия на
деканата.
Слави: съставяме декларация, с която изразяваме несъгласието си с това, което се е
случило и я придружаваме с препоръка за следващо провеждане на одобряване на
молбите.
Т. Тодоров: предложение: подаване на молби до 23.9.2016. свикване на комисия: задл.
един студент в нея и променлив ссъстав на преподаватели. Да не се разглежда молба
от човек, който има пряко отно 26  29.9.2015  заседаване на комисия. 30.9.2016 да е
решението. Записаване на студентите: 9.10.2016
Слави: вместо конкретни дати, подобре две седмици преди сесията и т.н., за да бъдат
тези правила не само за следващата година, но и за вбъдеще.
Тодоров: трябва конкретно предложение, защото те могат да решат да почваме през
септември
Поправителната сесия: 3 седмици следващата година.
Слави: трябва да направим кратка декларация, в която да се казва, че ФСС не е
съгласен с начина на провеждане на одобрение на молбите и прилага препоръки.
Слави: предложение: сега се прави декларацията, а на координационният съвет
другата седмица да се изготви препоръката.
Гласуване: единодонушно ‘ЗА’
Започва писане на декларацията: Слави пише и членовете дават идеи за това какво
да се напише.
Драгомир: държи в декларацията да се казва: ‘осъжда’, а не че ФСС не е сългасно.
Драго предлага: има дезинформираност да се каже ясно, когато на студент му е
казано, че не може да запише, може да отиде в деканата за разговор.
Слави: това, може да се включи в точката няма ясен график.

Симеон: Няма ясна процедура
Драго: аз знам за хора с 8 изпита записали и по 4 незаписали.
Елена: тази година беше казано, че никой не може да ходи
Драго: въпроса е да е еднакво за всички: не може едни да знаят, а други не.я
Слави: добре, ще го опишем в точката за неясният график и процедура.
Слави: и преподаватели и студенти имаха отношение към молбите. Това трябва да
бъде заложено в препоръката: да има входящ номер, който да свързва причина +
бланка с имена.
Слави: на координационнен съвет ще го гласуваме и ще го разпространим и след това
може да гласувате
Предложение: следващото заседание да е на 1ви декември.
Гласуване: единодушно ‘За’
Предложение за закриване на заседанието.
Прието: единодушно.

