Грамотните СУбекти 2016
На 17.11.2016 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се
проведе официалното награждаване на победителите в първата олимпиада по езикова
култура и медиация за студентите юристи от Юридическия факултет на Софийския
университет "Св. Климент Охридски" - „Грамотните СУбекти“ 2016.
Събитието се проведе с партньорството на издателство „Сиби“, Българската ИДЛО
Алумни Асоциация, “Fly the earth”, Лабиринта ООД & Escapeway, Конна база „Адгор“,
Апарт хотел „Лъки Банско“, Хотел-ресторант „ Одеон“, Парк хотел „Санкт Петербург“,
Национален алианс за работа с доброволци, Фондация „Стефан Нойков“ и Студенски
съвет.
Участниците бяха отличени в пет категории – тест по езикова култура (първа част),
аргументация (втора част), медиация (трета част), най-добро цялостно представяне и
наградата на Декана.
Отличилите се в първата част на състезанието са Веселина Бирбучукова от
първи курс (1-ва награда), Деян Драганов от втори курс (2-ра награда) и Мелания
Славкова от първи курс (3-та награда).
Отличилите са във втората част на състезанието са Анелия Анастасова от
трети курс (1-ва награда), Александър Петков от четвърти курс (2-ра награда) и
Мартин Трендафилов от втори курс, задочно обучение (3-та награда).
В третата част на състезанието на отличилите се присъдиха две втори
места за Цочо Бошнаков от втори курс и Велиана Събчева от втори курс. На
първо място е Ива Атанасова от пети курс на трето Анита Стоянова от първи
курс.
В категорията „Най-добро цялостно представяне“ победители са Мариета
Петкова от четвърти курс (1-ва награда), Катрин Мартинова от втори курс,
задочно обучение (2-ра награда) и Веселина Пенева от четвърти курс (3-та
награда).
С наградата на декана проф. д-р Сашо Пенов беше удостоен Владислав
Дацов от шести курс, задочно обучение.
Жури на олимпиадата бяха проф. д-р Даниел Вълчев, Таня Павлова
(главен юрисконсулт на СУ), Десислава Кемалова (МОН), ас. Васил
Александров, Георги Еленков, д-р Венцеслав Панчев, доц. д-р Владислав
Миланов, доц. д-р Надежда Сталянова и проф. д-р Владко Мурдаров.
Събитието беше организарано от студенти на Юридическия
факултет.Основен организатор беше Алекс Чобанова, която е студентка от втори
курс специалност „Право“.
Видео с награждаването можете да гледате в канала на „Грамотните
СУбекти“ в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PZcgt8CLCuk

Събитието се реализира под патронажа на проф. д-р Сашо Пенов.

