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Казвам се Мария Дикова Дикова. Родена съм на 29.11.2001 година в град Бургас. 

Основното си образование завърших в СОУ „Н.Й. Вапцаров“, град Царево. Средното си 

образование завърших с отличен успех в ПГРЕ“Г.С. Раковски“, град Бургас. През 2020г. 

кандидатствах и бях приета за редовен студент в Юридическия факултет на УНСС- 

София, специалност-„Право“.  

Една от причините, поради които се отказах от следване в чужбина, беше 

силното ми желание да стана член на студентския съвет в УНСС и да взема участие в 

организирането и провеждането на мероприятия на съвета, чиято основна цел е да 

подобрят условията на студентите в България за придобиване на по- трайни и 

качествени знания и умения в избраните от тях специалности, с цел тяхното 

пълноценно реализиране в обществения живот на страната. Вече имам лични 

впечатления за битовите условия и начина на живот в студентските общежития на 

УНСС. Считам, че студентският съвет е един от основните източници на прогресивни 

идеи за подобряване на тези условия и с аз ще споделя своите виждания по този 

въпрос. 

Съвременната сложна здравно- епидемична обстановка, в която попадна целият 

свят през 2020-2021 год. и в частност образователната система ни постави в условията 

на дистанционно обучение, което носи със себе си своите позитиви, но и в значителна 

част своите негативни последици. За щастие учебната година не бе анулирана, но 

липсата на присъствени занятия и практически упражнения ни лиши от възможностите 

за получаване на начални трайни знания и умения в специалностите.  

Считам, че са необходими повече практически занятия в различните държавни 

инстанции, в които се практикува юридическата професия. Според мен е необходимо 

студентите от юридическия факултет на УНСС да присъстват /да наблюдават, а и защо 

да не вземат участие където това е възможно/ в конкретни мероприятия свързани с 

различните фази на наказателния процес- в неговата начална разследваща фаза и в 

последващата съдебна фаза. Мисля, че е възможно да се обсъждат и предложат 

конкретни форми, в които студентите да бъдат ангажирани в изготвянето на 

първоначалните документи за предстоящи нотариални сделки в действащи 

нотариални кантори или изготвянето и оформянето на комплекта от необходими 

документи по защитните тези на водещи адвокатски кантори. 

Тези както и други подобни идеи мога да споделя и развия при евентуалното ми 

членство в студентския съвет.  Ще положа усилия за издигане на нивото и 

образователния ценз на студентите от юридическия факултет на УНСС-София.   

 

 


