УВАЖАЕМИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ
ОТ ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ,
По мое предложение с решение на Факултетния съвет на Факултета беше решено
редовното годишно Общо събрание на нашия факултет да се проведе от 10 часа
на 12 ноември 2014 г., сряда, в Аулата на Софийския университет. Предварително
съобщение за датата на Общото събрание беше качено на сайта на Факултета още
на 20 септември 2014 г. В Деканата се намира папка, в която се събират всички
писмени предложения, свързани с дейността на Общото събрание, които ще бъдат
представени пред делегатите от председателката на Комисията по предложенията проф.
Андриана Дамянова преди приемането на окончателния дневен ред на Общото
събрание. С решение на Деканското ръководство 12 ноември 2014 г. е обявен за
присъствен, но неучебен ден във Факултета.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ –
12 НОЕМВРИ 2014 Г.
(Проект за дневен ред)
1. Проверка на кворума и откриване на Общото събрание
2. Прочитане на постъпилите писмени предложения и изслушване на устно направените
предложения от делегатите, присъстващи в залата, за промени и допълнения на проекта
за дневен ред
3. Гласуване и приемане на дневния ред на Общото събрание
4. Предложения за попълване на състава на органите на Общото събрание на Факултета
по славянски филологии – процедура за избор на представител на докторантите във
Факултетния съвет (поради приключване на обучението на досегашния представител)
(Докато се представя и обсъжда отчетът на Деканското ръководство – точки 5 и 6 от
настоящия проект за дневен ред, се изготвят бюлетините.)
5. Отчет на Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изтеклата
година (ноември 2013 – ноември 2014 г.), представен от Декана проф. Панайот
Карагьозов. Деканът ще прочете кратко експозе на отчета, засягащо най-важните
области от живота на Факултета през изтеклата година. Пълният текст на доклада е
качен на сайта и всеки член на Факултета може да се запознае с него.
6. Изказвания и въпроси по отчета на Деканското ръководство
7. Гласуване за прекратяване на изказванията по отчета
8. Гласуване за приемане на отчета на Деканското ръководство
9. Обявяване на режим на тайно гласуване за избор на представител на докторантите във
Факултетния съвет – разяснения от председателката на Комисията по изборите
10. Обявяване на края на заседанието и разпускане на делегатите
11. Изборна процедура – раздаване, попълване и пускане в урните на бюлетините
12. След преброяването на гласовете от Комисията по изборите резултатът ще бъде
оповестен още същия ден чрез сайта на Факултета по славянски филологии
13. Закриване на Общото събрание (пак чрез съобщение на сайта на Факултета)
София, 04.11.2014 г.

проф. д.ф.н. Боян Вълчев,
председател
на Общото събрание
на Факултета по славянски филологии

