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Относно:

Избор на Ръководител на Катедра “Технология и мениджмънт на
комуникационни системи”; Молба (жалба) от студента Сердар Къзълдаг
(ФАИО), относно представителството на студенти чужденци, обучавани на
чужд език, в Студентски съвет.
Уважаеми г-н Ректор,

На заседанието си на 11.05.2010 год. (Протокол № 187), Контролният съвет
направи:
1. Разглеждане на материали, отнасящи се до избора на Ръководител на Катедра
Технология и мениджмънт на комуникационни системи” към Факултета по
Телекомуникации (ФТК), Протокол № 8 от 20.04.2010 год.
Контролният съвет реши:
Приема за законосъобразни: проведеното заседание на Факултетния
съвет на Факултета по телекомуникации по точка 2 от дневния ред и
избора на доц. д-р Боянка Маринова Николова за Ръководител на
катедра Технология и мениджмънт на комуникационни системи,
считано от 16.05.2010 год..
2. Разглеждане на приетата ( на заседание на Контролния съвет от 13.04.2010 год.
– Протокол № 184) молба (жалба) от студента Сердар Къзълдаг (ФАИО),относно
представителството на студенти чужденци в Студентския съвет на Техническия
университет в София (ТУС), след устно заявено становище от Председателя на
Студентски съвет (СС) на днешното заседание на Контролния съвет.
Контролният съвет констатира:
1. За студенти в ТУС се приемат лица, съгласно чл. 87, ал. 1, 2 и 3 от
Правилника за управлението и дейността (ПУД) на ТУС, като статут
на студент, докторант или специализант се придобива при записване
във висшето училище, съгласно чл. 67 от Закона за висше
образование (ЗВО). Чуждестранни граждани се приемат за студенти
включително и за своя сметка по силата на чл. 87, ал.8 от ПУД на
ТУС.
2. По отделни курсове, специалности и магистърски програми

обучението в ТУС се провежда на чужд език, включително и на
английски, съгласно чл. 87, ал. 10 от ПУД на ТУС.
3. Съществуват студенти, чуждестранни граждани, които се приемат и
обучават само на чужд език (английски, немски, френски), които не са
с двойно гражданство, не са преминали курс на обучение по
български език и нямат документ, удостоверяващ владеенето на
български език в необходимата степен,
Тази група студенти не може да комуникира с администрацията на
ТУС на български език, да участва пряко в Студентски съвет (СС) и
органите за управление на ТУС, където работният език е
официалният език в Република България (чл. 3 от Конституцията на
Република България).
4. Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на
студентите, обучавани в ТУС, съгласно чл. 91, ал. 1 от ПУД на ТУС
(чл. 72, ал. 1 от ЗВО), като студентите и докторантите избират своите
представители при условията и реда на приетия Правилник за
организацията и дейността на СС, съгласно чл. 72, ал. 2 и 3 от ЗВО.
Контролният съвет реши:
1. Студентите чуждестранни граждани, които са приети и се
обучават на чужд език, съгласно чл. 87, ал. 10, не могат да
участват пряко в работата на СС и на органите за управление на
ТУС.
2. Студентите чуждестранни граждани, по смисъла на т. 1, могат да
участват косвено в СС чрез орган, който е в структурата на СС,
като комуникацията в него се извършва на съответния чужд език
на обучение.
Студентският съвет представлява и защитава общите интереси
на тази група обучавани в ТУС студенти по силата на чл. 91, ал. 1
от ПУД на ТУС.
3. Студентският съвет отразява дейността на този орган, както и
начина, по който студентите и докторантите избират своите
представители, в своя Правилник за организацията и дейността,
съгласно чл. 91, ал. 2 от ПУД на ТУС.

11.05.2010 год.
Председател на КС: доц. д-р Петър Динев

