До членовете на СС
при СУ „Св. Климент Охридски“

Платформа
кандидатура за поста Председател на Комисията по връзки с
обществеността към Студентски съвет

Уважаеми колеги,
Моето име е Мина Антонова Кутева и съм студент по „Китаистика” в I курс.
Член съм на Общото събрание на Студентски съвет към СУ „Св. Климент
Охридски” от квотата на ФКНФ.
Като възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски”, аз се гордея, че съм част от
една общност, която успява да създава и развива млади и подготвени
специалисти от редица сфери на науката. Според новото издание на
рейтинговата система на висшите училища в България, Софийският
университет е на първо място в 21 от 24 професионални направления, с
които участва в класациите. Това показва, че ние сме и ще бъдем сред найдобре обучените и подготвени специалисти в България. Имиджът на СУ и
неговите възпитаници е на така високо ниво, благодарение на нашите
опитни преподаватели, работеща администрация и амбициозните и
упорити в идеите си за развитие възпитаници.
За да продължи своето развитие, СУ „Св. Климент Охридски” трябва да не
спира да гласува доверие на младите хора, които се обучават тук и
решенията, които те взимат за развитието и промяната на редица аспекти
от образователната дейност на висшето учебно заведение. Затова
съществуват органи като Студентския съвет. Чрез него ние можем да
контролираме и променяме средата на обучение за всички студенти и
докторанти в университета. Като членове на СС, ние сме трябва да
откриваме потенциал в различни интересни и полезни за развитието на

Софийския университет и имиджа му проекти и идеи.
Студентския съвет към СУ „Св. Климент Охридски” не е само и единствено
административен инструмент. Ние имаме потенциала да бъдем лидери на
мнение. Чрез разширяване на методите на информиране на обществото и
популяризиране на различни събития и каузи, които са създадени или
подкрепени от Студентски съвет, можем да разширим влиянието на СС в
общественото пространство.
Платформата, която Ви представям, има за цел поддържане на имиджа на
Софийския университет и в частност на Студентския съвет. Тя съдържа три
основни компонента. Те представляват три цели, към които, според мен,
трябва да се стреми председателят на Комисията по връзки с
обществеността и всеки член на СС към СУ.
1. Публичност
Социалните мрежи са основен инструмент за популяризиране на нашата
дейност и каузите, които подкрепяме. Спрямо това, моите предложения за
запазване и разширяване на връзката ни с обществото са следните:
- Развиване на страницата на Студентски съвет във Фейсбук
Според мен ще е изключително полезно да популяризираме страницата на
СС чрез публикуване на по-голям брой анкети и допитвания. На страницата
могат да бъдат публикувани и мнения на различни членове на СС по
отношение на редица актуални за обществото и университета теми, както
и становища на СС.
- Създаване и развиване на профил на Студентски съвет в Twitter.
Редица основни за Европа и света университети и техните студентските
общности имат представителство в Twitter. Тази социална мрежа набира
сили и в България, като у нас университети като ПУ и НСА също имат
профили в Twitter. Като създадем и развием такъв профил, ние можем да
разширим още повече влиянието и потенциала си на лидери на мнение
сред студентите и младите хора.
2. Активно участие на Студентски съвет към СУ в обществения живот на
страната
Това може да бъде постигнато по много и различни пътища. Аз ще Ви

представя два проекта, които могат да подпомагат за работата ни спрямо
тази цел.
- Създаване на ежегодна среща между академичните общности на
редица университети в България и изпълнителната и законодателната
власт на републиката, с цел обсъждане на редица проблеми на страната
и техните решения, чийто домакин и организатор ще бъде СС към СУ
Организирането на такива форуми ще има за задача ангажиране на
изпълнителната и законодателната власт с редица важни за тях казуси и
техните решения. Това ще даде възможност и за популяризиране на
каузите на СС към СУ и поддържането на имиджа на Студентски съвет и СУ
„Св. Климент Охридски” като общности, които имат желанието и
възможността да променят условията на обучение на възпитаниците си и
тези на работа на служителите си.
- Засилена работа с Алумни организациите на СУ „Св. Климент Охридски”
Организирането на срещи и дискусии между възпитаници на СУ „Св.
Климент Охридски”, които вече са уважавани в различни сфери на
политиката, бизнеса или науката и студенти и докторанти, които тепърва
навлизат в съответните среди, ще спомогнат за поддържането на имиджа
на университета по отношение на качеството на образованието и
възможностите за развитие, които университетът предлага на
възпитаниците си.
Студентски съвет към СУ може да бъде домакин и организатор на
събитията.
3. Работа в международен план
- Създаване на редица събития, съвместно с известни българи и редица
европейски университети
Събития, организирани съвместно с различни европейски университети и
известни български политици, дипломати, спортисти, артисти и
бизнесмени, ще спомогнат за обогатяването на опита на студентите и
докторантите на СУ „Св. Климент Охридски”. Събитията могат да бъдат в
различни формати, темата ще бъде избрана от Студентски съвет към СУ и
студентската организация на съответния университет, с чиито възпитаници
ще се проведе срещата.
Тези идеи и проекти, както и много други, ще са основна задача за мен,

ако ми гласувате доверие на наближаващото изборно събрание!

14.11.2015
С уважение:
Мина Кутева

