
 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ 

Факултет „Международна икономика и политика“ 
 

До 

проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова  
Ръководител катедра „Чуждоезиково 
обучение и приложна лингвистика“, 
УНСС 

 

По повод провеждането на юбилейната научно-практическа конференция с 
международно участие „100 години чуждоезиково обучение в УНСС – с 

поглед към Бъдещето“ 

 

Уважаема проф. Кох, 

Уважаеми преподаватели в катедра „ЧЕПЛ“ на УНСС, 
 

За мен е удоволствие от името на ръководството на факултет „Международна 
икономика и политика“ на УНСС и лично от свое име да Ви поздравя по повод 
честването на 100-годишнината на чуждоезиковото обучение в УНСС. Вековният 
юбилей на УНСС е и време за поглед към корените ни и пътят, който е изминал 
университета ни. Безспорно традициите на чуждоезиковото обучение имат 
съществено отношение и допринасят за завоюваните водещи позиции на 
университета ни в национален и регионален план.  

В съвременния все по-глобализиран и взаимообвързан свят езиковите 
познания са sine qua non за успешното професионално развитие на все повече хора 
и за доброто функциониране на институциите. Затова Вашата роля като 
преподаватели по чужди езици е изключително важна за успешната реализация на 
завършилите УНСС. Качественото обучение по редица от предлаганите в УНСС 
специалност е немислимо без адекватна и на ниво чуждоезикова подготовка. Не 
случайно катедра „Чуждоезиково обучение и приложна лингвистика“ се намира 



именно във факултет „Международна икономика и политика“, където се предлагат 
специалности, изискващи сериозна подготовка и владеене на чужди езици.  

В годините на своето съществуване катедра „ЧЕПЛ“ се утвърди като учебно 
и научно звено в рамките на УНСС, но и в национален мащаб. В работата си 
успешно свързвате и съчетавате научно-изследователски и практико-приложни 
аспекти на езикознанието, покривайки високи стандарти на академизъм и 
професионализъм.  

От името на ръководството на факултет „Международна икономика и 
политика“ Ви пожелавам да затвърдите и развиете традициите на чуждоезиковото 
обучение в УНСС и да посрещате успешно предизвикателствата с нови академични 
постижения. 

Бъдете здрави, уважаеми колеги! 

Успешна и ползотворна работа на научния форум! 

 

доц. д-р Мария Бакалова 

Декан на факултет „Международна икономика и политика“, УНСС 


