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Ръководството на Тракий- 
ския университет в Стара 
Загора награди изявени сту
денти в обучението, наука
та, спорта, административ
ните и социални дейности 
вчера. Церемонията се про
вежда ежегодно по случай 
студентския празник 8 де
кември и е за постижения 
през академичната 2017- 
2018 г. Сред гостите бяха 
представители на деканс- 
ките ръководства на факул
тетите към университета, 
представители на филиала 
в Хасково, ръководството на 
Медицински колеж - Стара 
Загора, членове на Студен
тски съвет към ТрУ и др.

Общо 218 студенти от 
всичкиспециалности, сред 
които и 5 чуждестранни 
студенти, получиха приз
нание в различни области. 
За постижения в обучение
то награди получиха 85 сту
денти, от които 18 отлични
ци, 57 за принос в научно
изследователската дей
ност и 29 за изяви по прог
рама “Еразъм+‘. За спорт
ни постижения на нацио
нални състезания бяха на
градени 14 индивидуални 
състезатели и 5 отбора - по 
ръгби, хокей на трева, во

лейбол - мъже, и 
волейбол-смесе
ни отбори, шах - 
общо 38 души. За 
принос към дей
ността на Сту
дентския съвет и 
престижа на ТрУ 
бяха наградени 9 
студенти.

Поздравление 
към тях отправи 
ректорът на ТрУ 
проф. Иван Въ- 
шин: "Голяма част 
от успехите ни се 
дължат именно на 
вас, на тези, кои
то се намират в 
първите редици в 
областите, в кои
то сте наградени.
Вие правите всичко възмо
жно университетът да по
лучи висок рейтинг, да бъ
дем почти навсякъде в пър
вите 10, включително в рей
тинги, които се провеждат 
в Източна Европа и в Азия. 
Ние ви дължим нови, мо
дерни методи на обучение, 
ето защо в близките годи
ни ще направим всичко не
обходимо тези пропуски да 
се запълнят, включително 
дистанционното обучение 
да намери основно място”.

Ректорът на ТрУ награждава отличници от Аграрен,
Ветеринарномедицински и Медицински факултети

заяви проф. Въшин. Той 
припомни, че само преди 
10-15 дни бяха публикувани 
поправките в Закона за ви- 
сшето образование, които 
позволяват бизнесът да на
влезе още по-широко в уни
верситетите с провежда
не на повече практически 
занятия по дисциплините, 
да осигурят стипендии и да 
поканят на работа дипло
миралите се висшисти.

Поздрав към наградени
те отправи и главният сек

ретар на ТрУ доц. Таня Та
нева: "От вас много скоро 
ще зависят икономиката на 
нашата страна, нашият жи
вот, образование, селско 
стопанство, някои от вас 
може би скоро ще опреде
лят общата ни съдба. Мо
жете да живеете и работи
те навсякъде по света, но 
не забравяйте, че Родина
та има нужда от вас. Пред 
вас стоят толкова много 
шансове в близките годи
ни, колкото може би никога

Зам.-ректорът на ТрУ по учебната работа проф. 
Гюрга Михайлова награди Александър Майк Бра
ун, който е един от чуждестранните студенти в ТрУ, 
постигнали висок успех тази година

няма да имате. Възползвай
те се от младостта, здра
вето си, развитите ви умо
ве и от оптимистичните си 
души. Вие ще построите 
онзи свят, в който искате 
да живеете. А ние се горде
ем с вашите успехи", поже
ла доц. Танева.

По време на събитието 
стана ясно, че студенти, 
служители и преподавате
ли от Т ракийски универси
тет - Стара Загора, за по

редна година ще се вклю
чат в кампанията"Празну
вай отговорно", която На
ционалното представител
ство на студентските съ
вети в България организи
ра. Нейните цели са да на
сочи вниманието към отго
ворността, която имат мла
дите хора пред себе си и 
пред обществото с пове
дението си на пътя и в ме
стата за развлечение.
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