ЗАПИСКИ
от среща на членове на ФСС при ФМИ
Дата: 22 януари 2015год.
Начало: 18:45 часа
Присъстващи – 14 души:
• Тошко Тодоров
• Красимир Тренчев
• Слави Боянов
• Галина Люцканова
• Кармен Агонян
• Иван Божилов (напуска в 19:12 ч.)
• Лилия Симеонова
• Атанас Керезов
• Георги Георгиев
• Михаела Желязкова
• Михаил Панайотов
• Михаела Алексова
• Драгомир Йорданов



Отностно абсовентите:
o

Повдигнат е въпрос за провеждането на мероприятието, което съвпада с изпити на
абсолвентите

o

2 студент за жезалоносци – изявили желание Атанас Керезов, Тошко Тодоров

o

2 студенти асистенти при настаняването и раздаване на тогите – Красимит Тренчев,
Симеон Цветков, Кармен Агорян, Михаела Алексиева, Слави Боянов (очаква се
потвърждение)

o

Предложение от Галина Люцканова да се продават абсолвенски шапки – купуваме
ги на 8 лв и ги продаваме на 15 лв




o

Михаела Желязкова се заема със задачата да организира във facebook.com
събирането на списък с желаещи да разполагат с абсолвенска шапка

o

Симеон Цветков се заема с намирането на финанси за закупуването на 100
абсолвенски шапки

o

Симеон Цветков съветва да се изисква от председателя на ФСС финансиране от
Деканата за доброволците в събитието

Относно кандидатури:
o



Ако не се продадат тази година, до година може да продадат също

Обсъждане на въпроса дали да се изготвят кандидатурите и да се публикува на
сайта предварително:

От 19:30 – Михаела Желязкова споделя предложение на Мария Паскова отностно
програмите Еразъм, за да се направи среща между студенти, магистри, докторанти

относно впечатления. Добре е тази среща да бъде скоро време, защото крайният срок за
кандидатстване е съвмес скоро. Да се съберат няколко студенти вече преминали тази
програма. Всеки който познава такива да изпратят координати им на Михаела Желязкова.
Информация да се качи на сайта на ФСС. Най-важното са контактите на хората – Гошо беше
на Еразъм, пратете координатите на Гошо на Михаела. Събитието да е „Въпроси от
Публиката“ – „Разкажи ми как беше в Швейцария“ – „Неформална комуникация“


19:40 – председателят предлага днешната среща да се приключи.

