ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
правилник
Чл. 47. (1) Факултетният студентски съвет (ФСС) е спомагателен орган на
Студентски съвет (СС), създавайки се като подструктурно звено, въз
основа на чл. 73., ал.1, т.5 от ЗВО.
(2) Факултетният студентски съвет към съответния факултет организира
избора на свои представители в ОС на СС и в ръководните органи на
съответния факултет;
(3) Органите на Факултетния студентски съвет са: Общо събрание (ОС) и
Председател.
(4) В Общо събрание (ОС) на ФСС участват студенти и докторанти от
съответния факултет, които се излъчват на квотен принцип.
(5) ОС на ФСС се свиква най-малко веднъж в годината.
(6) Събранията на ФСС са открити. Те се водят от Председателя на ФСС в
присъствието на поне още един член на СС.
(7) Събранията на ФСС са легитимни при кворум не по-малко от 50% от
списъчния му състав.
( 8 ) Протоколите от заседанията на ФСС се подписват от протоколчика и
Председателя на ФСС и се съхраняват от секретаря на СС.
Чл. 48. (1) ФСС подпомага Студентския съвет на ниво факултет, в
дейностите по чл.73 от Закона за висшето образование.
(2) При възникнали спорове между членове на Факултетния студентски
съвет, въпросът се решава от УС на СС.
Чл. 49. (1) Председателят се избират от ОС на ФСС.
1.
Той координира разпространението на информация между СС и
студентите в дадения факултет.
2.
Координира на факултетно ниво общоуниверситетски дейности на
СС.
3. Съдейства за разрешаване на студентски проблеми на факултетно
ниво.
4.
Отправя предложения към УС на СС за създаването на временни
комисии и внася проекти касаещи съответния факултет.
5. Изпълнява и други функции по решение на ОС на СС.
(2)Изборът за Председател на ФСС се провежда с явно гласуване, освен
ако не бъде решено друго.
(3) Мандатът на Председателя е 2 години.
Той може да бъде преизбран за втори мандат.
Правилникът е приет 2009 г.

