ПРОТОКОЛ № 7
Днес, 23.01.2012 г., се проведе Общо събрание на Философско-историческия
факултет.
Списъчен състав – 68 (утвърден с Ректорска заповед № Р 35-135/18.01.2012 г.)
Присъстват – 55: проф. дтн Димитър Киров, проф. дин Камен Гаренов, проф.
дфн Любомир Христов, проф. дин Людмил Спасов, проф. дфн Албена Хранова, доц.
дфн Димитър Мирчев, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р Валентин Петрусенко, доц. д-р
Димо Чешмеджиев, доц. д-р Добринка Парушева, доц. д-р Иван Чалъков, доц. д-р Иво
Христов, доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Красимира Кръстанова, доц. д-р Мария
Шнитер, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Светлана Събева, доц. д-р Сийка
Ковачева, доц. д-р Стоян Чиликов, гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл. ас. д-р Велин
Станев, гл. ас. д-р Мария Петрова, гл. ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Методий
Ангелов,гл. ас. д-р Мина Маринова, гл. ас. д-р Нина Николова, гл. ас. д-р Пламен
Славов, гл. ас. д-р Румяна Комсалова, гл. ас. д-р Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Стойка
Пенкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р Стоян Попов, гл. ас. д-р Тихомир Митев,
гл. ас. д-р Тодор Радев, гл. ас. Ваня Узунова, гл. ас. Деян Деянов, гл. ас. Донка
Кескинова, гл. ас. Тодор Петков, ас. д-р Антоанета Дончева, ас. д-р Борислава Петкова,
ас. д-р Ивелина Николова, ас. д-р Маргаритка Загарова, ас. Вазкен Налбантян, ас.
Станислав Боянов, секретар Ваня Лулева, секретар на ФИФ Десислава Димитрова,
секретар Кремена Цанкова, администратор Боян Костов, студент Велка Ушева (ІІІ
История), студент Георги Панчев (ІІІ Теология), студент Гинка Маринова (ІІІ
Археология), студент Калоян Димов (ІІІ История), студент Милен Миленов (ІI
Социална антропология), студент Иван Бончуков (III История), студент Петко Делчев
(ІII Социология)
Отсъстват – проф. дсн Кольо Коев, проф. дфн Огнян Спарев, доц. д-р Емил
Григоров, гл. ас. д-р Мирослава Радева, гл. ас. д-р Светослав Славов, гл. ас. д-р Тодор
Бистрашки, студент Димитър Чолаков (ІI Етнология), студент Милен Динев (І
Социология), студент Кристиян Найденов (III Философия), студент Теодора Демирева
(III Философия)
Редуцирани – проф. дфн Инна Пелева (по болест), гл. ас. д-р Георги Митрев (по
болест), доц. д-р Иван Джамбов (по болест)
Решение се взима с 28 гласа
Избор се прави с 28 гласа

доц. д-р Димо Чешмеджиев: Колеги, преди да започнем е необходимо да изберем
Мандатна комисия. Аз предлагам за председател доц. д-р Иван Чалъков и за член на
комисията – гл. ас. д-р Симеон Кацаров. Има ли други предложения, ако няма – моля
гласувайте.

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване предложената Мандатна комисия се прие
единодушно.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Давам думата на доц. Чалъков да обяви кворума.
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доц. д-р Иван Чалъков: Последно чакаме няколко човека да се подпишат и сме готови
да започваме.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Нека председателят на комисията да даде информация за
кворума.
доц. д-р Иван Чалъков: От 68 човека на днешното заседание присъстват 55, което
влиза в изискуемия брой. Отсъстват 10 (десет) човека, редуцирани са 3 (трима). Имаме
редовен кворум. Събранието е законно и легитимно.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Сега нещо много важно – а именно трябва да избрем
протоколчици – един основен и един за резерва. Аз предлагам Десислава Димитрова
за основен протоколчик и Кремена Цанкова за резервен. Моля да гласувате. Ако пък
някой има друго предложение – сега е моментът. Няма! Нека гласуваме.

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване предложените протоколчици Десислава
Димитрова и Кремена Цанкова бяха приети единодушно.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Пълно единодушие. Дано така да продължи до края на
събранието.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Откривам събранието. Нека сега да обърнем внимание на
друго много важно нещо, а именно Дневния ред:
1. Отчет на Деканското ръководство за изминалата година
2. Дискусия на отчета
3. Избор на нови членове на ФС на ФИФ
4. Разни

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване предложеният Дневен ред се прие
единодушно.
По първа точка от Дневния ред:
доц. д-р Мария Шнитер: Аз ще прочета моя Отчет, но първо искам да ви предам найсърдечни поздрави от Ректора доц. д-р Запрян Козлуджов, който имаше намерение да
дойде, но в последния момент бе възпрепятстван. Както знаете, той винаги присъства
на ОС на ФИФ и винаги ни подкрепя като приятел. Така, че той ни пожелава успешна
работа днес.
(запозна присъстващите с доклада, който се прилага)
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доц. д-р Димо Чешмеджиев: Да благодарим на доц. Шнитер за Отчета. Сега нека
дадем думата ресорните Зам.-Декани. Думата има доц. Кръстанова, Заместник-Декан на
ФИФ по учебната и международната дейност.
доц. д-р Красимира Кръстанова: Колеги, сега аз ще ви запозная с Отчета, свързан с
ресора, за който аз отговарям. Има няколко неша, които мога да допълня към доклада
на доц. Шнитер.
(запозна присъстващите с доклада, който се прилага)
доц. д-р Красимира Кръстанова: Това е от мен, ако имате въпроси, моля заповядайте.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Сега думатеаще вземе доц. Петкова, заместник-декан на
ФИФ, отговаряща за системата за качество на обучението.
доц. д-р Илка Петкова: Колеги, първо искам да благодаря на г-жа Декана, която
изложи почти всички факти и на всички, с който много усърдно работехме: доц. д-р
Красимира Кръстанова, доц. д-р Валентин Петрусенко, доц. д-р Бойко Белегов, доц.
дфн Димитър Мирчев, доц. д-р Сийка Ковачева, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р
Светлана Събева, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р Симеон Кацаров, гл. ас. д-р
Румяна Комсалова, гл. ас. д-р Тихомир Митев и гл. ас. Нина Николова.
(запозна присъстващите с доклада, който се прилага)
доц. д-р Илка Петкова: Накрая искам пак да благодаря на всички Ръководители
Катедри, на катедрените колективи и на всички технически сътрудници: Борислава
Петкова, Десислава Димитрова, Валентина Стефанова, Кремена Цанкова и Ваня
Лулева. Много ви благодаря.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Да благодарим на на доц. Петкова. Сега да дадем думата
на доц. Петрусенко за последния за днес Отчет за научната дейност на ФИФ през 2011
г.
доц. д-р Валентин Петрусенко: Колеги моя доклад е относно научната дейност на
ФИФ през 2011 г. и аз ще се постарая да не повтарям неща, които вече бяха казани от
доц. Шнитер, доц. Кръстанова и доц. Петкова.
(запозна присъстващите с доклада, който се прилага)
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Да благодарим на доц. Петрусенко за Отчета. Имате дума
за изказвания по отчетите. Има ли изказвания?
доц. д-р Райчо Пожарлиев: Само да кажа нещо относно програмата Еразъм. Говоря за
дефицит и недостатъци. В програма Еразъм аз се опитвам да участвам от година и
половина. Правя опит да осъществя своето пътуване до Кьолн, Германия. Съответната
страна прави всичко възможно ние, преподавателите от България, да не идем. Това е
защото не искат и не идват в България. Имат доста резервирано отношение към
преподавателите от страната ни. Изглежда за тях е проблем да ни вместят в програмата
си, която е съставена за година напред, проблем е да намерят аудитории и т.н. Май им
объркваме програмите.
доц. д-р Красимира Кръстанова: Програмата Еразъм ще продължи само тази година,
която е последна и след това сигурно ще се намери друга програма за международно
сътрудничество.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Тук е ясно, че става дума за приятели. Който има
приятели, които са преподаватели от чуждите университети, той успява да се уреди и
да замине.
доц. д-р Добринка Парушева: Така е, те организират цялото пътуване. Дават свои
часове дори.
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По втора точка от Дневния ред:
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Сега по втора точка от Дневния ред. Колеги, нека да
обсъдим направените отчети.
доц. д-р Валентин Петрусенко: Аз искам да повдигна следния въпрос, а именно
въпроса за бюджета на ФИФ. Винаги сме любопитни за финансите.
доц. д-р Мария Шнитер: Не сме получили окончателните цифри. Тези, които имам от
лятото не са актуални. Тогава бяхме на минус, това го знаем. Не можем да кажем, но се
надяваме да сме около нулата или над нея.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Колеги, има ли други изказвания? Да преминем към
гласуване на Отчетите.

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване Отчетите на Декана и Заместник-Деканите
на ФИФ бяха приети единодушно .
доц. д-р Иван Чалъков: Искам да подчертая, че редуцирани са доц. д-р Иван
Джамбов, гл. ас. д-р Георги Митрев и проф. дфн Инна Пелева.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Легитимни сме, имаме кворум.
По трета точка от Дневния ред:
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Колеги, по трета точка от Дневния ред – трябва първо да
изберем Комисия по предложенията:
Председател: доц. д-р Красимира Кръстанова
Членове: доц. д-р Илка Петкова
доц. д-р Светлана Събева
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Нека гласуваме.

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване Комисията по предложенията бе приета
единодушно.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Давам думата на доц. Кръстанова, която ще направи
съответните предложения.
доц. д-р Красимира Кръстанова: До четвъртък вечерта постъпиха всички
предложения за актуализиране на ФС на ФИФ. От ФС илиза проф. дфн Инна Пелева
излиза поради здравословни причини и на нейно място предлагаме проф. дфн Албена
Хранова. На мястото на доц. д-р Веселина Петрова (пенсионирана) – гл.ас. д-р Симеон
Кацаров, на мястото на студента Ангелин Иванов (завършил) – СС предлага студента
Кристиян Найденов, на мястото на доц. д-р Цветозар Томов (напуснал) – двете катедри
“Приложна и институционална социология” и “Критическа и приложна социология”
предлагат гл. ас. д-р Стойка Пенкова и гл. ас Донка Кескинова. От двете трябва да
остане само едно име. Не се нарушават квотите.
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доц. д-р Иван Чалъков: В правилника не пише, че има квоти за специланостите. Това
е нарушение. Има едно единствено изискване за 2/3 хабилитирани от целия състав. В
нормативните документи няма квоти за специалности.
доц. д-р Красимира Кръстанова: проф. дфн Албена Хранова трябва да бъде избрана,
за да се запазят квотите. Така е и за студента – той трябва да бъде избран, иначе ще се
наруши квотата за хабилитирани и студенти.
доц. д-р Мария Шнитер: Не наарушаваме правилника. По един представител на
студентите – заменяме по направления. Решението от миналата година е да има по един
представител на студентите от направление и ние заменяме един с друг.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Доц. д-р Иво Христов иска думата.
доц. д-р Иво Христов: Единственото ограничение е за 2/3 да са хабилитирани. Няма
квоти за хабабилитирани, нехабилитирани и т.н. Второ, това решение противоречи на
Закона. Не желая да влизам в конфронтация.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Ако имаме повече?
доц. д-р Мария Шнитер: Поне един хабилитиран трябва да избреме. Имаме
максимален брой на членовете на ФС.
гл. ас. д-р Тодор Радев: Казуса е за напусналите.
доц. д-р Красимира Кръстанова: за 4-ма души
доц. д-р Иво Христов: не помалко от 25 члена за ФС. Само 2/3 трябва да са
хабилитирани.
доц. д-р Красимира Кръстанова: Всяка специланост направи предложение. Аз не ги
избирам.
доц. д-р Валентин Петрусенко: Ясно е че правим частична подмяна. Сегашния състав
на ФС е избран за 4 години. Не можем да променяме броя.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Предлагам да подкрепим предложението. Има ли ново
предложение? Нека да гласуваме.
доц. д-р Иван Чалъков: Избираме 4-ма и задраскваме 1. Това е.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Моля ОС на ФИФ да гласува следните кандидатури за
членове на ФС на ФИФ:
 проф. дфн Албена Хранова
 гл.ас. д-р Симеон Кацаров
 гл. ас. д-р Стойка Пенкова
 гл. ас Донка Кескинова
 студента Ангелин Иванов

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване, кандидатурите на проф. дфн Албена Хранова, гл.ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Стойка Пенкова, гл. ас Донка Кескинова и
студентът Ангелин Иванов бяха одобрени.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: За да се осъществи всичко това, трябва да се избере и
Комисия по избор. Аз предлагам: Председател доц. д-р Валентин Петрусенко и членове
- доц. д-р Сийка Ковачева, ас. д-р Борислва Петкова. Има ли други предложение? Моля
да гласуваме.

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
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След явно гласуване Комисията по избор в състав: председател
доц. д-р Валентин Петрусенко и членове - доц. д-р Сийка Ковачева, ас.
д-р Борислва Петкова; бе приета единодушно.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Комисията може да започне свочта работа като обясни
как ще протече гласуването.
доц. д-р Валентин Петрусенко: Очертаваме с кръг това, което искаме да изберем.
Избираме 4 (четири) от 5-те (петте) кандидатури. Моля всички членове на ОС да
гласуват.

Проведено бе тайно гласуване,от което станаха ясни
следните резултати:
Относно кандидатурата на проф. дфн Албена Хранова за член на
ФС на ФИФ от присъстващи 55, гласували са: за – 52; против – 2;
въздържали се –1.
Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Симеон Кацаров за член на
ФС на ФИФ от присъстващи 55: за – 51; против – 3; въздържали се –1.
Относно кандидатурата на гл. ас. д-р Стойка Пенкова за член на
ФС на ФИФ от присъстващи 55: за – 35; против – 20; въздържали се –
няма.
Относно кандидатурата на гл. ас. Донка Кескинова за член на
ФС на ФИФ от присъстващи 55: за – 29; против – 25; въздържали се –
1.
Относно кандидатурата на студента Кристиян Найденов за
член на ФС на ФИФ от присъстващи 55: за – 47; против – 6;
въздържали се –2.
След тайно гласуване стана ясно, че новите членове на ФС на ФИФ
са: проф. дфн Албена Хранова, гл. ас. д-р Симеон Кацаров, гл. ас. д-р
Стойка Пенкова и студентът Кристиян Найденов.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Колеги, вече имаме резултати. Моля председателя на
комисията да обяви резултатите.
доц. д-р Валентин Петрусенко: Според направените избори гл. ас. Донка Кескинова
си спестява членството във ФС. Избрани са проф. дфн Албена Хранова, гл. ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. Стойка Пенкова и студента Кристиян Найденов.
По четвърта точка от дневния ред:
доц. д-р Димо Чешмеджиев: По последната точка от Дневния ред, трябва да
разгледаме Мисията и стратегията на ФИФ, както и актуализираната програмата на
Декана. Всички вече сте запознати с документацията. Има ли съображения по тези два
документа? Ако не, да ги гласуваме.
доц. д-р Мария Шнитер: Тези документи са необходими в подготовката на
предстоящата акредитация и е обвързано със системата КОМПАС. Ще приемем
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допълнения и предложения. Едно такова допълнение вече бе направено от проф. дфн
Любомир Христов и то е отразено в документите.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Има ли предложения? Да гласуваме:

ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 55: за – 55; против – няма;
въздържали се – няма.
След явно гласуване Мисията и стратегията на ФИФ, както и
актуализираната програма на Декана бяха приети единодушно.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Проф. дфн Любомир Христов иска да докладва относно
един проблем. Заповядайте, професоре.
проф. Любомир Христов запозна присъстващите с Доклада и помоли всички които
подкрепят неговата позиция да се подпишат.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Аз ви съветвам да направите група във Фейсбук. Има ли
други проблеми, колеги? Заповчдайте, представете се.
Студент Петко Делчев: Аз искам да направя изявление. Седя и слушам, но нищо не
чувам за студентите и за обучението. Говори се за бюджети, съвети и други. За
студентите – нито дума. Незнам защо съм извикан тук. Искам да кажа няколко неща.
Кредитите – никой нищо незнае и не ни се дава никаква информация. Само сме
препращани от администарция в администрация. Говорехме с Учебен отдел. Те казват
“Това не е моя работа”. Оценките? Да сме си ги проверявали в интернет, ами то като
влезнеш на сайта на ФИФ и се “логнеш”, излиза само трите имена и информация за
платен семестър. Ние ходим, плащаме семестри.......
Второ: Има слабо практическо обучение – само две практики сме имали досега и то
благодарение на доц. Томов, който е единственият, които ни е пращал на практики
досега. Друг преподавател, който много ни помага, това е гл. ас Кескинова и аз лично
съм много доволен и благодарен. Наблегнете на това нещо. Записвайте си.
Трето: Участвах в прогарма Еразъм и си мислех, че ще уча на едно място в Кардиф, а то
се оказа съвсем друго. На сайта на ПУ и на ФИФ стои все още старото име, това е
глупава грешка. Оправихме се сами и си писахме сами. След това стана проблем за
признаване на изпитите. Благодарен съм на доц. д-р Иво Христов, който реагира бързо.
Много хора се бавят с документите. Много от студентите не заминават, защото са си
патили и когато друг студент, който иска да замине ги попита, те го разубеждават.
Дори се налага да даваш пари от себе си.
Учебните планове – не учим чужд език. В средното образование ученето на езици е под
всякаква критика. Тази година започнахме да учим английски език и то с преподавател
който наистина си разбира от работата. Преди това имахем изпратени преподаватели,
няма да коментирам имена, но те бяха просто ей така дошли. Няма застъпен чужд език
в Учебния план на целия ФИФ.
доц. д-р Мария Шнитер: Грешиш, има.
Студент Петко Делчев: Да може и така да е. Сега по друг проблем – бихме искали да
се създадат сборници със всички текстове, които са ни необходими за цялато учение, за
да ни е по-лесни и да е посочено по страници. Самите преподаватели да комуникират и
да се съберат и да направят сборник от 200-300 страници и студентите да си го снимат.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Вместо да ходите по библиотеките?
Студент Петко Делчев: Е, не. Освен това не ни е хубаво, когато дойдем рано сутринта
и да го няма преподавателя.И ние бягаме и ги правим тези неща, но оставяме по един
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колега, за да каже, че няма да останем за лекции. Освен това, сега сме в сесия и имаме 2
изпита в един ден, някои имат и по три и четири. Съобразявайте се и с нас.
доц. д-р Мария Шнитер: Е как така? Нали ви питаме за датите?
Студент Петко Делчев: Ами преподавателя като каже, че е зает и може само на тази и
тази дата.....
гл. ас. д-р Румяна Комсалова: Няма такова нещо. При нас никога не е било така.
Освен това тези въпроси трябва да поставите към Катедрата, не към ОС на ФИФ.
Студент Петко Делчев: Аз съм дошъл тук един единствен път за четири години и
искам срещу парите, които давам да получа нещо.
доц. д-рВелин Станев: Това зависи от теб.Цялото това изказване и особено за сборник
е смешно. Има колеги от други специалности, които четат по 600 книги на семестър.
Вие сте тук за да учите.
доц. д-р Мария Шнитер: Аз ви предлагам да направете всичко това като Доклад.
Студент Петко Делчев: Радвам се, че имах възможността да изразя мнението си и това
на моите колеги.
доц. д-р Мария Шнитер: Аз съм в приемен час всеки понеделник. И съм сигурна, че
никога не съм ви върнала.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Прекрасно – пишете по-подробно и точно. Други? Има
ли мнения от други студенти по тези или други въпроси? Доц д-р Иво Христов иска
думата.
доц. д-р Иво Христов: Колегата Делчев отбеляза важни проблеми. Дефицитът на
преподаването и отношението на преподавателите в ФИФ и ПУ е отношението
студентитете. Ние сме тук заради тях, не заради друго. Знам, някои са тук поради други
причини, но за да се случи всичко това, то е функция от работата със студентите. Ние
се опитваме колкото можем да се справим с тези дефицити и проблеми. Сега за
програмата Еразъм: колегата спести много от подробностите как се осъщестява едно
такова пътуване. Някой преди малко каза с облекчение: Изтрайте още малко и ще я
приклчим тази програма. Очевидно с мотива, че ще е по-добре, ако не сме я почвали.
От огромно занчение е тази програма да функционира в изменен вид, за да могат
нашите студенти да ходят в други университети и респективно другите студенти да
идват тук. Обратната връзка е, че ние тук няма от какво да се срамуваме. В много
отношения сме над средниото европейски ниво. От друга страна огромните
бюрократични спънки, необосновани, демотивират децата да участват в програмата.
Трябваше със всички сили да убедя чиночниците в ПУ, че и те са тук заради
студентите, а не обратното. Поставят се спънки и пречки под презумцията, че децата не
си знаят правата и затова се злоупотребява с тях по всякакъв начин. Призовавам
преподавателите да помагат в това отношение. Студентите ми знаеят, че аз съм
безмилостен що се отнася до изисквания. Имаме тежки проблеми с I и II курс сега. Но
вината е и наша - допускаме да не си взимаме лекциите, допускаме да не се явяват на
упражнения, допускаме да няма взискателност за допускане до изпитите. През пръсти
се гледа голяма част от преподавателската работа. Студентите отговарят със същото,
т.е. с негативизъм. И не на последно място по отношение на практическата ориентация.
Имаме по скоро едно общотеоритичен дискурс и характер на обучението, което създава
големи проблеми при практическата реализация на нашите студенти. Ние не сме
манастирски орден, който обучава свойте питомници в някакво екзотерично учение.
Ние сме тук, за да дадем някакви практически познания на студентите, за да могат да се
реализират за добро или лошо в една много жестока пазарна икономика в момента.
Имаме негативни резултати, свързани с практическата реализация. Говоря за
социолозите. Незнам за другите колеги. Това означава, че ние участваме в усвояването
на държаван субсидия, с която произвеждаме безработни хора, които след като
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завършат своя бакалавърски курс, не са в състояние да кажат какви умения притежават
и как могат те да се развиват на пазара на труда. Поради което, записват втора, трета
или десета магистърска програма в специалност като, ще прощавате, “Труд и работна
заплата” или “Личен състав”, или нещо друго, което няма нищо общо със
образованието им по Социология.
Това означава, че нашите студенти трябва да започнат да се обучават чрез високи
теоритични и практиески познания за света. В противен случай, ние всички задружно
участваме в една престъпна дейност, наречена “Висше образнование”. Благодаря
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Бяха повдигнати интересни въпроси. Имали други
съображения или други въпроси? Всички орем на една нива. Въпросите са интерсни
особено за програма Еразъм, която даваше много възможности, но имаше и много
странни моменти. Например за студентите от чужбина, с които не можеш да
комуникираш, защото те трябва да влязат на лекции, които се водят на български, а те
не знаят езика. Доц. Петрусенко иска думата.
доц. д-р Валентин Петрусенко: Ние с доц. Парушева сме от хората, които създават
двустранни договори. Те са 7-8. Проблем е ниската мотивация на студентите да се
запишат. Ние ги издирваме и молим. Администрацяиата – те си вършат работата. Може
би трябва да има по-добра комуникация. За Кардиф – съжалявам, че сте разочаровани.
Проблема - програмата да приключи,за да се махне някакво бреме. Не мисля, че
политиката на ЕС ще бъде да премахнат програмата, тъй като тя е успешна в много
страни. Група колеги сме се ангажирали да водим курсове на английски езикм, което е
сведено до знанието на Международен отдел и зам. ректора доц. Невена Милева. Така
понякакъв начин ще се раздвижат нещата. Топката е в полето на студентите. Ние не
можем да ги накараме да ходатя някъде, ако те искат.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Други колеги?
студент Калоян Димов: Аз съм студент от IV курс История. Ние студентите трябва да
сме подготвени, аз да отидем в чужбина. При условие, че не учим език, как да се
справим. Без знания сме. Това е голямо бреме.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: То е много интересен проблем
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Аз сам съм учил езиците и знам три чужди езика. Защото
едно време учихме само руски. Не може да разчитате на тези знания.
гл. ас. Деян Деянов: В повечето европейски университети не се извършва прием без
западен език!
доц. д-р Димо Чешмеджиев: В такъм случай ще си говорим с тебе Деяне. И аз искам
да има западен език.
доц. д-р Мария Шнитер: Относно западните езици – в учебните планове на
специалностите Етнология и Социална антропология, западния език е задължителен.
Не е безпроблемно – кои са напреданли, кои са начинаещи. За всички останали
студенти на ФИФ всяка година се обявява възможността за изучаване на западен език
като факултатив. Ние осигуряваме парите. В началото на всяка учербна година се
събират списъци със желаещи. Удивена съм от това, че вие се оплаквате. Не сте
проследили предложенията. Те се обявават като се закачат по таблата.
студент Калоян Димов: Въвъ втори курс имахме обявен курс по английски език. Само
направихме тест и по-натам - нищо. Самият преподавател беше зает и повече не дойде.
доц. д-р Красимира Кръстанова: Колеги, струва ми се, че можете да се организирате
и да действате. Имате права, имате СС, а не си знаете правата. Защитавайте си правата.
Вие сте пълнолетни., кога ще се научите? Като станете пенсионери?
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Други?
доц. д-р Доброслава Парушева: Аз искам да изкажа две кратки мненения. За да
отидете в Европа, в частност в Университет по програма Еразъм и дори всяка седмица
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по два часа да учите английски език, няма да е достатъчно. Нужна ви е база от
познания. Търсете си правата и се опитвайте. И второ, не съм съгласна с доц.
Петрусенко относно работата на Международен отдел. Моята много кратка, но
интензивна работа с тях е, меко казана странна и проблемна.
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Колеги, има ли други съображения?
доц. д-р Красимира Кръстанова: Не е вярно!
доц. д-р Димо Чешмеджиев: Да закрием събранието? Има ли други съображения?
Закривам събранието и призовавам старите и нови членове на ФС да останат за кратко
събрание.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

23.01.2012 г.

Зам.-Председател на ОС на ФИФ:
(доц. д-р Димо Чешмеджиев)
Протоколчик:
(Десислава Димитрова)
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