Протокол
от Общото събрание на Студентски клуб на политолога
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
25.04.2012 г.
Начало: 18:25
Край: 19:45

Присъстващи (общ брой): 9 (8 члена на клуба + 1 член от настоятелството)
Поименно: Кирил Ганчев, Цветелин Биков, Никола Влахов, Иван Димитров,
Александра Топчиева, Моника Атанасова, Димо Василев, Силвия Динева, ас.
Стойчо Стойчев (от настоятелството).
Общото събрание се проведе при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Отчет за първото събитие, организирано от новото ръководство на СКП
Представяне на предстоящите инициативи
Предложения за инициативи и промени
Инициативи с по-далечна перспектива
Разни

По точка първа от дневния ред:
Даде се отчет за първото събитие, организирано от новия Управителен съвет
на СКП на 24.04.2012 г. – „Социалните ценности и идеи в съвременната
българска политика“, съвместно с експертите и преподавателите Данаил
Георгиев, Христо Христев и Георги Николов от Форум за социални
алтернативи. На мероприятието бяха представени различни и интересни
гледни точки, разнообразни позиции, перспективи и мнения.
По точка втора от дневния ред:

- среща с ученици от Пловдив, участници в проекта „Права и
отговорности на гражданите в ЕС“ на 26.04 в Ректората на СУ „Св.
Климент Охридски“
- обсъди се предстоящия дебат на тема „Референдумите- фиктивност
или ефективност“, организиран съвместно с ЕЛСА, който ще се проведе
на 10.05 от 18:00 в Зала 2 в Ректората.
- осигуряване на бъдещи срещи и инициативи съвместно с фондациите
„Конрад Аденауер“ и „Фридрих Еберт“
- с фондация „Америка за България“
- организиране на съвместна инициатива с politikat.net
- лекция- обучение за политическото и дипломатическото поведение – с
Николай Андреев и др.
- среща с преподаватели от катедра „Политология“
По точка трета от дневния ред:
- лекции на JEFF от 1 до 9 май
- за съвместна дейност с български евродепутати е ЕП (Д. Стоянов, Сл.
Бинев, С. Малинов) - срещи, обучения, пътувания до Брюксел. По
възможнос може да се организира конкурс или дискусия, които да
осигурят участниците.
- осигуряване на партньорства с институции за стажовете в IV курс- кои
да са институциите, как ще става подборът на кандидатите и т.н.
- предложение стажът да бъде лятото на III/ IV курс или през зимния
семестър на IV курс
- изясняване системата на кредитите- дали се прехвърлят и как се
прехвърлят, за да могат да се използват занапред
- предложение за ставане на спорта задължителен поне за един
семестър в първи курс и да дава кредити
- за ставане на дисциплината „Статистика“ задължителна
- възстановяване системата на заверки
- актуализиране на фиктивността на някои дисциплини и тяхното
кредитиране и дали да бъдат задължителни/ избираеми.
- симулация на дейността на определена институция/ организация

По точка четвърта от дневния ред:
- Political science without borders- за Англия, търси се финансиране
- симулация на Конгреса на САЩ – през есента на 2012 г.
По точка пета от дневния ред:

Край на събранието: 19:45
25.04.2012 г.
Председател:
/ Цветелин Биков/
Главен секретар:
/ Кирил Ганчев/

