
                       До ръководството и 

                         академичния състав 

     на катедра “Икономическа социология” 

 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С 
 

 

          От д-р Силвия Дацин, докторант към катедра “Икономическа 

социология” при факултет “Общоикономически” на УНСС през периода 

2012-2016 г. 

          Уважаеми доц. Нончев, уважаеми преподаватели от катедра 

“Икономическа социология”. Най-сърдечно Ви поздравявам по случай 

организираната от катедрата инициатива “Ден на доброволеца”. 

Оценявам високо постигнатото от УНСС и от катедра “Икономическа 

социология” в частност по отношение на обучението на студенти и 

докторанти с увреждания. На лице е равния шанс и не на последно място 

човешкото отношение от страна на преподавателите, служителите, 

студентите и докторантите към младежите с увреждания, избрали да се 

обучават в УНСС. 

          От позицията ми на  студент, а след това и на докторант с увреждане 

смело мога да заявя – академичната среда в УНСС е привлекателна за 

студенти и докторанти с увреждания. Благодарение на професионализма и  

правилния подход на преподавателите никога не съм се чувствала 

различна. Студентите и докторантите много ми помагаха, с доста от тях и 

до сега сме приятели и поддържаме връзка. И това също според мен  е част 

от успешната интеграция. 

Аз имах честта да се обучавам в катедра “Икономическа социология” 

не само в ОНС “Доктор”. Но и в бакалавърската и в магистърската степен 

по специалност социология. Благодаря на ръководството и на целия състав 

на катедрата които ми преподаваха през годините: 

-за теоретичната подготовка; 

-за практическите умения, които натрупах благодарение на всички 

Вас през годините. Благодаря Ви за отзивчивостта, добронамереността и 

готовността да отговаряте на всички поставени от мен въпроси по 

изучаваните дисциплини, а по-късно и да дискутираме идеи по темата на 

моята дисертация. 

Благодаря на ректорското ръководство за подкрепата, която оказват на 

студентите и докторантите в т.ч. и на тези с увреждания – като осигуряват 

възможности за изследователска работа, богат библиотечен фонд, 

висококвалифицирани специалисти.  

          Пожелавам на всички здраве, лични и творчески успехи! 

 

С уважение д-р Силвия Дацин 


