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Лекция- дискусия с Иван Костов
Лекция на Александър Томов и Борис Костов
Дейностите с ЦПИ- семинарите по ИПИ
Проектът с Донка Александрова
Проектът за сборник
Избори за нов УС на СКП
Разни
1. Координатор на проекта- Иван Василев, решение за насрочване на
лекцията за 13 март 2013 г., което да се състои по възможност в
Огледалната зала на Ректората, или в зала „Америка за България“.
Желателно е да се подготвят въпроси, за да се получи дискусия след
лекцията. Да се изготвят 6 плаката, които да бъдат платени с парите,
събрани от УС, плюс ивент във фейсбук. Да се намерят възможности
за медийно отразяване на събитието- с „Труд“ и „24 часа“ като
вариант.
2. Лекция на Александър Томов и Борис Костов на тема
„Икономическото и военнополитическо чудо- Китай“, която да бъде
насрочена за седмицата след 17 март (по възможност). Да бъде
организирана в зала в 4 блок на ФФ, за да бъде насочена предимно
към колеги от политология, международни отношения и да се
организира по- лесно зала. Да се подготвят 3 или 4 плаката, които да
информират за събитието, плюс ивент във фейсбук.
3. Продължаване на съвместните дейности с Центъра за политически
изследвания, клуб „1 ноември“ и ЕГО Политико в организацията на
съвместни дебати за Историята на политическите идеи.
Координатор от страна на СКП е Никола Влахов, той има задачата да
организира и информира членовете на СКП, както и да ги кани за
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участие в дебатите. Насрочен следващ дебат- в края на месец
февруари.
Продължава се с дейността по проекта с проф. Донка Александрова
за енциклопедия за политическата реторика. Координатор е Емил
Марков, той има задачата да информира колегите, заявили участие
в проекта. Краен срок е 1 март, но се запазва възможността при
непредвидено стечение на обстоятелствата проф. Александрова да
бъде информирана за промени.
По проекта за сборник на СКП се предвижда като редактори да
бъдат поканени гл. ас. Борис Попиванов, гл. ас. Ружа Смилова и гл.
ас. Стойчо Стойчев. Резервен вариант- доц. Даниел Смилов. Да се
информира декана за работата и напредъка по проекта. Оптимален
краен срок е краят на месец ноември, нач. на месец декември 2013
г.
Да се насрочат избори за нов УС в края на месец март,
ориентировъчна дата около 27 март. Да се актуализира списъка- да
не се броят хора, които са се преместили в други специалности,
както и отсъстващи по Еразъм. Никола Влахов да насрочи изборите.
Разни:
- да се проучат възможностите за организиране на тийм билдинг с
членовете на СКП след края на сесията, по възможност в средата на
месец март.
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