25 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА
НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

На 15 април 2016 г. тържествено бе отбелязана 25-та годишнина от създаването
на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.
Започнал съществуването си като Юридически департамент на УНСС, с което се
поставя началото на обучението на студенти – юристи, за изминалия четвърт век
Юридическият факултет се утвърди като един от водещите факултети в страната, в който
се предлага модерно обучение, съобразено със съвременните изисквания.
На празничното събитие в аула „Максима“ присъстваха ректорът на университета
проф.д.ик.н. Стати Статев, министърът на правосъдието Екатерина Захариева,
омбудсманът на Република България Мая Манолова, деканът на Юридическия факултет
доц. д-р Живко Драганов, както и представители на юридическата наука и практика,
възпитаници на факултета, заемащи високи позиции в обществото, преподаватели,
дипломанти, официални гости.

В тържественото си обръщение към препълнената със студенти, алумни,
членове на академичната общност на УНСС и гости от приятелски университети и
множество държавни институции ректорът припомни страници от славната история на
висшето училище, в което юридическата наука винаги е била на почит. Той изтъкна
възходящото развитие на факултета през годините, доказателство за което са
многобройните му завършили студенти с отлична реализация в страната и чужбина.
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Министърът на правосъдието Екатерина Захариева поздрави преподавателите и
абсолвентите от 25-ия випуск на факултета-юбиляр. Спомняйте си амбициите и мечтите, с
които сте започнали пътя на юридическото образование, не спирайте да бъдете жадни за
нови знания и никога не забравяйте буквата, но и духа на закона, каза тя. Омбудсманът
Мая Манолова – бивш възпитаник на университета - отправи емоционално послание,
акцент
на което
бяха ценностите
справедливост, хуманност, достойнство.
Поздравителни адреси бяха получени от всички нива на държавната администрация.
Деканът на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Н.Рилски“
проф. д-р Габриела Белова също изпрати поздравление на факултета, с когото
сътрудничеството е дълготрайно и плодотворно.На тържественото събрание бяха
връчени и дипломите на 25-я випуск на Юридическия факултет на УНСС.

Преподаватели от факултета, допринесли за неговото развитие, бяха отличени с
плакети1.

1

Снимките са от официалния сайт на УНСС.
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