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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!

ТУК
Честит 16- годишен рожден ден, ТДУ «Гр. Цамблак»!

Уважаеми колеги, студенти, випускници и служители
 на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак»

Поздравявам Ви с началото на новата учебна година и с Деня на 
университета!

1 октомври за Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» 
е особен ден – Денят на неговото откриване. 

Особено ми е приятно да поздравя академичната общност по 
случай 16-годишнината от създаването му.

Нашият  университет, както и другите висши училища по света, е 
изправен пред предизвикателства, свързани със световната пандемия, 
и е поставен в нови условия – онлайн-обучение. Придобихме нов 

опит, научихме се бързо да  реагираме на новата реалност – да обучаваме от дистанция, да 
използваме цифрови системи за управление на обучението.

Образованието, чиято роля израства всяка година, е важен фактор за  успешното развитие 
на държавата. В началото на новата академична година изказвам едно от най-важните 
пожелания – съхраняване на стремежа към  познания за всичко ново през целия живот.

  Учебното ни заведение осигурява всички необходими условия за  изграждане на 
учебната траектория и за развитието на личността. Важният елемент на успеха, независимо 
от качеството на образователните програми и високата квалификация на  преподавателите, е 
личният интерес, целенасочеността, работоспособността на всеки студент, неговото желание 
да бъде успешен.

2020-2021 е първата учебна година за общо 67 първокурсници.
Уважаеми първокурсници, избирайки Тараклийския държавен университет, вие направихте 

добра инвестиция в своето бъдеще. Вашата лична мотивировка да  придобивате знания и 
умения, ще ви позволят в бъдеще да направите успешна професионална реализация и кариера.

На всички студенти пожелавам упоритост и  системност в учебната дейност.
Особени поздравления отправяме към нашите випускници, които започнаха своята трудова 

дейност. Тази година университетът връчи дипломи за висше образование на 58 випускници.
Умножавайте славата на ТДУ «Гр. Цамблак» със своя труд и със своето дело!
В този особен ден изразявам признателност и уважение към всички преподаватели за 

тяхната всеотдайност, професионални усилия и постижения, за любовта към студентите и 
верността към академичните ценности на нашата Алма-Матер. Пожелавам Ви здраве, творческа 
енергия, нови научни идеи. От сърце Ви поздравявам, уважаеми колеги, с професионалния 
празник Денят на учителите и Ви пожелавам отлични резултати в професионалната подготовка 
на студентите.

Нека 17-та академична година на ТДУ «Гр. Цамблак» да бъде по-успешна!
На добър час!

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»         
доц. д-р Мария ПАСЛАР
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Итоги летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года
в университете имени Григория Цамблака

В связи с объявленным чрезвычайным положени-
ем в Республике Молдова, вызванным эпидемической 
ситуацией по распространению инфекции COVID-19  
(Решение Чрезвычайной национальной комиссии по 
общественному здоровью за №6 от 10 марта 2020 «Об 
обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья 
студентов с учетом развития эпидемической ситуации, 
вызванной инфекцией COVID-19 в Р Молдова»,  При-
каз  Министерства образовании, культуры и исследова-
ния Республики Молдова №366 от 20 марта 2020 года 
«Об организации дидактического процесса в системе 
он-лайн в высших учебных заведениях» и Приказ рек-
тора №30 от 18 марта 2020 года «Об организации об-
разовательной деятельности в ТГУ в условиях пред-
упреждения распространения новой корона-вирусной 
инфекции»), в исполнении Приказа  Министерства 
образовании, культуры и исследований Республики 
Молдова № 426 от  04.05. 2020года «О завершении 
учебного процесса в высшем образовании, лиценциат, 
цикл 1», начиная с 23 марта 2020 г. студенты были пе-
реведены на дистанционное образование. Был органи-
зован учебный процесс посредством образовательных 
платформ MOODLE  и  ZOOM. Были разработаны и 
приняты на Сенате «Методология организации и про-
ведения образовательного процесса в условиях каран-
тина в форме дистанционного обучения в ТГУ», «Ре-
комендации по проведению летней экзаменационной 
сессии 2019-2020 учебного года, где в Приложении 
были отражены требования к проведению и оценива-
нию экзаменационного теста, а также спецификация 
теста и матрица оценивания.

В связи с завершением 2019-2020 учебного года и 
в соответствии с графиком учебного процесса в Тара-
клийском государственном университете была орга-
низована и проведена летняя экзаменационная сессия 
в период с 25 мая по 19 июня 2020 года. Повторная 
сессия для задолжников была организована с 22-го 
по 26-е июня. Одна неделя, с 18-го мая по 22-е мая, 
была отведена на сдачу экзаменов по дисциплинам 
свободного выбора. Сдача экзаменов по дисциплинам 
свободного выбора проходила во время учебного про-
цесса. Все экзамены летней экзаменационной сессии 
проходили в режиме онлайн с использованием образо-
вательной платформы MOODLE.

В летнюю сессию для шести специальностей и для 
12 переводных групп было вынесено 83 единиц кур-
са/модуля, то есть в среднем каждой группе пришлось 
сдавать7-6 переводных экзаменов. Абсолютное боль-
шинство сдало свои экзамены в сессии в соответствии 
с графиком сессии.

Администрация, кафедры университета, учебный 
отдел, отдел качества по-прежнему уделяют большое 
внимание контролю над проведением экзаменацион-
ной сессии, качеству знаний студентов. Мы все знако-
мы с параметрами такого контроля (своевременность 
начала экзаменов, проведение экзаменов согласно гра-
фику сессии, правильность заполнения всей докумен-
тации журналов, зачетных книжек, экзаменационных 
ведомостей. Кажется, все предельно ясно и, тем не ме-
нее имели место:

- несвоевременная сдача документации на кафе-
дру; 

- ошибки в заполнении экзаменационных ведомо-
стей, зачеток и журналов;
- несвоевременная подготовка и представление эк-
заменационных билетов и тестов на кафедры.

Качественные показатели образовательного процесса 
складываются из нескольких составляющих, а имен-
но, уровня подготовки студентов (что наглядно демон-
стрируется их успеваемостью в период сессии), про-
фессионализма преподавательского состава, четкой 
организации учебного процесса, соответствующего 
методического, информационного, материально-тех-
нического снабжения. 

Численность студентов университета на начало 
летней сессии всего по вузу – 158 (в том числе и 6 ино-
странных студентов), вместе с выпускниками. По ка-
федрам:

- Кафедра филологии и истории: 81 (в том числе 
31 выпускник).
- Кафедра педагогики: 77 (в том числе 27 вы-
пускников).

 Оценки 9-10 по всем дисциплинам имеют следу-
ющие студенты:

1. Мочу Ирина -1 курс ДП                     9.35
2. Сонгрова Лия -2  курс ДП                  9.52
3. Секриеру Татьяна – 4 курс ДП          9.40
4. Балджик Валентина - 3 курс ПНО     9.65
5. Кайряк Наталья -3 курс ПНО            9.55
6. Баженов Беатриче -3 курс ПНО        9.65
7. Капсамун Людмила -3 курс ПНО     9.55
8. Соколенко Елена  - 3 курс ПНО        9.35
9. Мечкарь Акулина  - 3 курс Музыка  10
10. Кара Антонина   - 3 курс Музыка    9.58
11. Тимофеева Инна –2 курса БАФ       9.82
12. Василогло Юлия  - 2 курса БАФ       9.87
13. Чебан Василий – 4 курс РАФ           9.25
14. Гайдаржи Татьяна - 4 курс РАФ       9.65
15. Гоженко Анастасия - 4 курс РАФ      9.65
16. Кольчева Арина - 4 курс РАФ            9.40
17. Малачлы Елена -  4 курс РАФ      9.65
18. Стамат Наталья - 4 курс РАФ      9.25
19. Волков Артем - 4 курс РАФ      9.25
20. Новак Кристина  - 3 курс История   9.45
21. Шпаков Владислав - 3 курс История   9.15
22. Дериволкова Евгения – 3 курс БУХ   10
23. Ризова Валентина - 3 курс БУХ        9.50
24. Шпакова Екатерина  - 3 курс БУХ        10
25. Дериволкова Диана - 3 курс БУХ        9.65 

Есть студенты, не уложившиеся в рамки летней сес-
сии.

Кафедра филологии, истории и общественные 
науки: 

Всего студентов - 50
Допущены к сдаче сессии – 45 студентов
Не допущены 5 студентов: Карамалак Иван, Дор-

ня Валентина (1БРФ), Михалченко Станислав (1курс 
История), Жигин Евгений, Коломан Михаил, Пасларь 
Вадим ( 2 курс История). 

Не сдали летнюю сессию:
Кафедра филологии, истории и общественных дис-
циплин -
1.  Карамалак Иван  - 1 курс БРФ
1.Психология: Общая и возрастная психология – 
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90/6
2.Модуль: СБЯ. Фонетика – 30/2 
3.СБЯ. Лексикология – 30/2
4.Модуль: Практический курс по румынской лите-
ратуре  - 30/2
5.Язык и общение (рум.) – 60/4
Всего: 16 кредитов
2. Михалченко Станислав - 1 курс История
1. История Древнего мира (Греция и Рим) – 90/6
2. Информатика – 60/4
3. История религий (фак.) – 30/2
4. Археология – 60/4
5. Английский язык – 60/4
6. История родного края – 60/4
Всего: 24 кредита
3. Жигин Евгений - 2 курс История 
1. Методика преподавания истории – 90/6
2. История румын (сред. века) – 60/4
3. Философия – 60/4
4. Правоведение – 45/3
5. Источниковедение – 30/2
6. Современная история Европы и Америки – 90/6
7. Общая социология – 45/3
Всего: 28 кредитов
4. Пасларь Вадим - 2 курс История
1. Методика преподавания истории – 90/6
2. История румын (сред. Века) – 60/4
3. Философия – 60/4
4. Правоведение – 45/3
5. Источниковедение – 30/2
6. Современная история Европы и Америки – 90/6
7. Общая социология – 45/3
8. Ознакомительная практика – 30/2
Всего: 30 кредитов
5. Коломан Михаил - 2 курс История
1. Методика преподавания истории – 90/6
2. История румын (сред. Века) – 60/4
3. Философия – 60/4
4. Правоведение – 45/3
5. Источниковедение – 30/2
6. Современная история Европы и Америки – 90/6
Всего: 25 кредитов

Кафедра педагогики:
Всего студентов- 50
Допущены к сдаче сессии- 43
Не допущены - 7 студентов:  

Не сдали летнюю сессию:
1. Орленко Андрей - 1курс Музыка

1. Румынский язык - 75/5   
2. Сольфеджио/Гармония - 90/6   
3. Муз. инструмент /Доп. Инструмент - 45/3 
4. Методика муз. воспитания в школе/Методика 

муз. воспитания в ДОУ - 90/6 
5. Хоровой класс. Дирижирование. Постановка 

голоса - 60/4 
Всего: 24  кредитов

2. Руденко Юрий - 1 курс Музыка 
1. История музыки - 30/2   
2. Сольфеджио/Гармония - 90/6   
3. Муз. инструмент /Доп. Инструмент - 45/3 
4. Методика муз. воспитания в школе/Методика 

муз. воспитания в ДОУ - 90/6
5. Хоровой класс. Дирижирование. Постановка 

голоса - 60/4 
6. Румынский язык - 75/5 

Всего: 26   кредитов
3.  Сагин Штефан - 2 курс Музыка 

1. Теория воспитания/Основы научного исследо-
вания - 30/2 

2. Теория куррикулярного проектирования. Ре-
пертуар д/с и гимназии  - 30/2 

3. Современные технологии в муз.обр.»/Пед. и 
проф. этика» - 60/4  

4. Сольфеджио/ Гармония - 60/4 
5. История музыки - 30/2
6. Философия Европейской общности - 30/2 
7. Педагогическая практика - 60/4 
8. Курсовая работа   
9. Культура общения -  30/2 

Всего: 22 кредитов
4. Мирча Константин - 2 курс Музыка  

1. История музыки - 30/2 
2. Методика муз. воспитания в школе/Методика 

муз. воспитания в ДОУ - 75/5 
3. Теория воспитания/Основы научного исследо-

вания - 30/2 
4. Сольфеджио/Гармония - 60/4 
5. Теория куррикулярного проектирования. Ре-

пертуар д/с и гимназии - 30/2 
6. Методика работы с музыкальным коллективом 

- 60/4 
7. Педагогическая практика (ДДУ) - 90/6 
8. Современные технологии в муз.обр./Пед. и 

проф. этика» - 60/4 
9. Музыкальный инструмент - 30/2 
10. Сольфеджио и гармония - 60/4 
11. История музыки - 30/2 
12. Философия Европейской общности - 30/2 
13. Хоровой класс/Постановка голоса/Дирижиро-

вание - 60/4 
14. История культуры  и  традиции болгарского на-

рода - 60/4 
15. Педагогическая практика - 120/8 
16. Курсовая работа   
17. Культура общения - 30/2 

Всего: 57 кредитов 
5. Плэчинтэ Валентин - 2 курс Музыка

1. Теория воспитания/Основы научного исследо-
вания - 30/2 

2. Теория куррикулярного проектирования. Ре-
пертуар д/с и гимназии -  30/2 

3. Современные технологии в муз.обр./Пед. и 
проф. этика - 60/4 

4. Сольфеджио и гармония - 60/4 
5. История музыки - 30/2 
6. Философия Европейской общности - 30/2 
7. Хоровой класс. Дирижирование. Постановка 

голоса - 60/4 
8. История культуры и  традиции болгарского на-

рода - 60/4 
9. Педагогическая практика - 120/8 
10. Курсовая работа   
11. Культура общения - 30/2 

Всего: 34 кредитов 
 6. Мутавчи Сергей - 2 курс Музыка

1. Современные технологии в муз.обр./Пед. и 
проф. этика» - 60/4
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Среща на ръководството на унвиерситета 
с първокурсниците на 1 септември 2020 г.

На 1 септември в  ТДУ «Гр.Цамблак» се състоя откриването на новата 2020-2021 академична го-
дина.

От името на ректорското ръководство на ТДУ, научно-педагогическия персонал ректорът д-р кон-
ференциар Мария  Паслар поздрави с началато на учебната година присъствуващите първокурсници , 
като отбеляза: «Първият учебен ден е важен и  особен ден в живота на всеки човек. Той е изпълнен с 
разнообразни чувства  и  емоции.

Всяка учебна година носи нови идеи, постижения и възможности. По пътя на познанието и про-
фесионалното ви  израстване унвиерситетските преподаватели ще за вас мъдри проводници в света 
на нови прояви, интересни срещи и на първи самостоятелни решения».

Ректорът подчерта , че педагогическият персонал е  готов да предаде на студентите своите про-
фесионални навици, знания и умения. Именно от  инициативността, творчеството и отговорността на 
обучаващите зависи успехът на промените, преобразуванията, които ще осигурят достойно място на 
ТДУ «Гр.Цамблак» в системата на висшето образование в Република Молдова.

Мария Паслар представи пред първокурсниците информация за спецификата на университета, 
за основните направления и  задачите, които необходимо да се решават в най-близко време.

«Тази учебна година за вас, уважаеми студенти, подчерта Мария Паслар, започва особено във 
връзка с новите действащи правила за обучение във висшите учебни заведения в условията на разпро-
странението на коронарирусната инфекция.

Съгласно новите изисвания ръководството на универистета и  студентите необходимо е да  спаз-
ват социална дистанция,  режим на маски, превантивни мерки за  дезинфекция. Ректорът подчерта, 
че обучението ще бъде присъствено и онлайн. Всяко учебно заведение е избрало по какъв начин да 
проведе академичната година.

Тараклийският държавен унвиерситет е избрал дистанционна форма обучение в началото на об-
разователния процес с  преминаване към редуване на тази форма с присъствено обучение. За обуче-
нието в  електронна среда се  използва специална образователна платформа «MOODLE», в която се 
регистрират всички студенти и получават достъп до всички учебни и методически ресурси по учебните 
дисциплини в рамките на учебния план, по който се обучават.

Студентите се запознаха с  ръководството на университета и със своите колеги, с ръководители-
те на  академическите групи, с информация за учебния процесс , за правилата на вътрешния ред на  
учебното заведение.

След срещата на ръководството на университета с първокурсниците се проведе обучаващ семи-
нар за работа с MOODLE.

2. Сольфеджио и гармония - 60/4
3. История музыки - 30/2
4. Философия Европейской общности - 30/2
5. Хоровой класс. Дирижирование. Постановка 

голоса - 60/4
Всего: 16 кредитов
 
По итогам основной и повторной экзаменационной 
сессии отчислены следующие студенты:

1. Плэчинтэ Валентин   2 курс Музыка
2. Мирча Константин   2 курс Музыка  

На конец учебного года - 98 студентов.

Последняя летняя сессия показала, что основ-
ной причиной академической задолженности являет-
ся:

•	 недопуск к сессии студентов, не сдавших атте-
стацию;

•	 нежелание студентов регистрироваться и рабо-
тать на платформе MOODLE;

•	  несвоевременное подключение к образова-
тельной платформе на время экзамена.

 В успехах студентов есть доля труда высоко-
квалифицированного профессорско-преподаватель-
ского состава: наличие у него исполнительской дис-
циплины, включающей неукоснительное исполнение 
правил внутреннего распорядка университета, трудо-
вой дисциплины, организации работы кафедр в части 
контроля посещаемости студентами   учебных заня-
тий; решение е организационных вопросов, связанных 
с осуществлением учебного процесса в нашем универ-
ситете.
 В заключение, хочу предложить преподавате-
лям, студентам, сотрудникам кафедр поразмышлять 
о факторах, определяющих итоги сессии, о причинах 
количества должников, о том, что необходимо сделать 
для повышения качества знаний студентов.
 Учебному отделу совместно с заведующими 
кафедрами и методистом по качеству образования по 
итогам каждого семестра проводить мониторинг каче-
ства успеваемости студентов.

Д. ТЕРЗИ, 
и. о. проректора по учебной деятельности
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Нов прием на студенти в Тараклийския държавен университет
 «Гр. Цамблак» в 2020 -2021 уч. година

  През тази академична година  Тараклийският университет отвори своите врати за 67 първокурсници.  Броят на 
приеманите в университета студенти с бюджетно финансиране се утвърждава от Министерството на просветата, културата 
и изследванията на Република Молдова. Тази година са отпуснати 47 бюджетни места за шест специалности. Броят на при-
еманите студенти с платено ( контрактно) обучение се определя от учебното заведение въз основа на  взетото решение от 
Академичния съвет на университета.

В плана за приема по професионални направления са предвидени общо 87 места, от които 47 по държавна поръчка и 
40 – с платено обучение.

  Условията за кандидатстване са: кандидатите  да притежават диплома за средно образование ( бакалавриат) и 
диплома за професионално-техническо образование (колеж) и диплома за средно образование  след 11 клас (компенсиращ 
курс). От общия брой 47 бюджетни места е предвидена квота 15 %  за 7 кандидати с особен социален статус.

Тази година бяха определени и 4 места с бюджетно финасиране за студенти - чужденци от България, Украйна, Русия .  
Не всички места са покрити от чуждестранни кандидати. Само едно място е заето от чужд гражданин от Република Бълга-
рия на специалността «Български и английски език и литература».

Резултатите от кандидатстудентската кампания са следните: приетите студенти с бюджетно финансиране са 45  
(95,74%) от предоставените 47 места; с платено обучение – 21 (52,50 %)  от планираните 40 места. И едно бюджетно място 
за чуждестранни студенти.

Непокрити места с бюджетно финасиране са 2 (4,26 %): по едно място на специалностите «Български и румънски език 
и литература» и «Български и английски език и литература» и 19 места незаети с платено обучение ( 47,50 %). Незаети 
останаха 3 места с бюджетно финансиране за чуждестранни студенти.

Кандидат –студентите бяха класирани въз основа на дипломи за лицейско образование (БАК) – 34 души (51,92 %); с 
професионално –техническо (колеж) – 18 души (27,27 %); с висше образование – 8 (12,12 %); и със средо образование – 6 ( 
9,09 %), които са с обучение по програмата за 12 клас ( лицейски цикъл) в компенсиращ курс.

От 67 приети първокурсници 29 са завършили своето основно или професионално образование през 2020 година, ко-
ето съставя 43,20 %.

Седемдесет процента от класираните кандидат- студенти са от  Тараклийския район (47): от гр.Тараклия (33), от с. Г. 
Албота (2), от с. Чумай (3), от с. Кортен (3), от с. Виноградовка (1), от с. Мусаит (1), от с. Новосьоловка (2), от с. Алуат (1), 
от с. Кириловка (1); от Кахулския район (5), от Леовския район (2), от Кантемирския район (1), АТО Гагаузия (11), чужде-
странни студенти (1): България.

Според етническата си принадлежност 40 от първокурсниците са с  български произход (59,7 %), гагаузи 14 ( 20,89 %), 
молдовци 10 (14,92%), руснаци 1 (1,49 %), украинци 2 (2,98 %).

Средният успех на класираните студенти е 7,61. Според анализа на образователното равнище на кандидат-студентите 
с най-висок среден бал се маркират две  специалности «Предучилищна педагогика и румънски език», «Български и англий-
ски език и литература»  - 9,50.

Тази година висшите учебни заведения имаха определени сроковете за подаване на кандидатстудентски документи и 
самостоятелно определена методологията за класиране и балообразуване за всяка специалност.

Кандидат-студентите отново имаха възможност да подават своите документи едновременно в няколко вуза или за 
специалности с различен профил в един и същ вуз, но с право да бъдат класирани с оригинални документи само за една 
специалност в рамките на една образователна институция.

Но във връзка с неблагоприятната  епидемиологическа ситуация в Република Молдова кандидат-студентите имаха  
възможност да се подават  документите онлайн за класиране.

По време на кампанията информация за нашето учебно заведение беше публикувана на университетския сайт, в рай-
онния вестник «Свет», в социалните мрежи. Разпространена е информация за приема 2020 в  ТДУ «Гр.Цамблак»  по елек-
тронен път във всички училища в Ренийски и Болградски район, Украйна.

По-долу е представена по- подробна информация за приетите
първокурсници:

По населено място:
№№ 
п/п

Районы Населено място  Количество абитуриентов

1  

Район Тараклия - 47

г.Тараклия 33
2 Село Верхняя Албота 2
3 Село Чумай 3
4 Село Кортен 3
5 Село Виноградовка 1
6 Село Мусаит 1
7 Село Новоселовка 2
8 Село Алуат 1
9 Село Кириловка 1

10 Район Чадыр-Лунга-8 Село Копчак 8
11 Район Комрат-1 Село Конгаз 1
12 Район Леово-2 Село Колибабовка 2
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13
Район Кагул -5

Г.Кагул 2
14 Село Слободзея Маре 1
15 Село Бурлаки 1
16 Село Колибаш 1
17 Район Кантемир-1 Село Стояновка 1
18 Район Вулканешты-2 г.Вулканешты 2
19 Република България 1

Всичко: 67

По низходящ ред на балообразуване
Специалност Максимални-

ят бал
Минимални-

ят бал
Среден бал

1 Български и английски език и литература 9,5 5,92 2,83
2 Музика 9,0 6,49 7,20
3 Начална училищна педагогика 9,09 6,18 7,50
4 Предучилищна педагогика и румънски език 9,5 6,44 8,47
5 История 8,88 6,25 7,40
6 Български  и румънски език и литература 8,37 5,88 7,28

Всичко: 7,61

Разпределение на местя с бюджетно и платено обучение:

№ Специалност План Приети Вакантни Чужденци
Бюджет Контракт Бюд. Контр. Бюд. Контр.

1. Български и английски език 
и литература

10 5 9 -- 1 5 1

2. Музика 7 5 7 4 -- 1 -
3. Начална училищна педаго-

гика
5 10 5 8 -- 2 --

4. Предучилищна педагогика и 
румънски език

10 5 10 2 -- 3 --

5. История 5 10 5 7 -- 3 --
6. Български  и румънски език 

и литература
10 5 9 -- 1 5 --

Всичко: 47 40 45 21 2 19 1

Информация за приетите студенти: 
  а) по народност:

Народност Количество
1. Българи 39 + 1 чужд. гражд.
2. Гагаузи 14
3. Молдовани 10
4. Руснаци 1
5 Украинци 2

 

б) по завършена образователна  степен:
Вид учебно заведение Количество 
Лицей 34,  от тях 29 са получили дипломи през 2020 г.
Колеж 18 + 1 чужд.гражд.,  от тях 5 са получили дипломи през 2020 г.
ВУЗ 8,  от тях 1 са получили дипломи през 2020 г.; 2015 (2), 2018 (3), 2002 (2).
Средно образование (компен-
сиращ курс)

6 от тях  са получили диплома през 1990 г., 1991 г.,  1992 г.(2), 1993 г., 1997 г. 

Всичко 67
Ректор  на ТДУ  доц. д-р М. Паслар 
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История на Съединението
6 септември 1885 г. е забележителна дата в историята на България. Съединението на България е 

актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г. 
То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК).

Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от 
военен преврат на 6 септември 1885 г., подкрепен от българския княз Александър Първи.

Българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от Великите сили през юни 1878 г. 
С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение 
и ревизията на Берлинския договор. Берлинският конгрес от 1878 г. разделя България на Княжество 
България и Източна Румелия. Останалото под османска власт българско население се стреми към 
обединяване с освободените българи.

Честит празник!
България празнува годишнина от своето 

обединение. На този ден преди 135 години 
българите заявяват пред целия свят, че не 
може да има граница между тях. В център 
на тогавашните събития се превръщат град 
Пловдив и Голямо Конаре - днешният град 
Съединение.

Съединението на България е актът на 
фактическо обединение на Княжество 
България и Източна Румелия през есента 
на 1885 г. То е координирано от Българския 
таен централен революционен комитет 
(БТЦРК). Съединението се извършва след 
бунтове в различни градове на Източна Ру-
мелия, последвани от военен преврат на 6 
септември 1885 г., подкрепен от българския 
княз Александър Първи.

„Събуди се“ със специално празнично издание в деня на Съединението
Денят на Съединението е една от най-паметните дати в българската история. С този акт и успеш-

ната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на 
Берлинския договор. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното 
събрание от 18 февруари 1998 г.

Отмениха тържествата на 6 септември в град Съединение
Съединението определя съдбата на България за векове напред. То е било подготвяно от реди-

ца важни събития преди него - от българското Възраждане, от десетилетната борба за независима 
българска църква, от вековната борба за съхранение на език, традиции и обичаи на българите, от 
борбата за национално освобождение, от десетки въстания и Априлското въстание, което предше-
стваше Руско-Турската освободителна война. 

135 години – Съединението на България
Макар и в една по-различна за България и света година, в условия на пандемия и коронавирус, от-

белязваме 135 години от Съединението.
Княжество България, Източна Румелия, като автономнна област под властта на султана и Македо-

ния, която остава в Османската империя. Така е разпокъсана Санстефанска България на Берлинския 
конгрес, няколко месеца след Освобождението. Въпреки разделението обаче,  социалните, икономи-
чески и културни контакти между Княжеството и Източна Румелия не прекъсват. А че обединението 
им е наложително, не се съмнява никой. Така, по подобие на революционните комитети преди Осво-
бождението, се заражда нов - Български таен централен революционен комитет. Създават се и чети.

 „Задачата, която си поставят, е обединение, съединение на всички български територии разпокъ-
сани след конгреса. Неговия талант - на Захари Стоянов, като публицист, журналист, е достатъчен, 
за да разбуни духовете. Има и чисто техническа подготовка“, разказва уредникът на Националния 
исторически музей Христо Христов.

Бунтовете започват. Датата е 2 септември 1885, а мястото - Панагюрище.
Властта на султана над Източна Румелия е представлявана генерал-губернатора Гаврил Кръсте-

вич. Заради зачестилите подобни събития в околността, вечерта на 5 септември той свиква спешно 
заседание в Пловдив, на което се взима решение в Цариград да не се съобщава за случващото се. 
Междувременно чети от различни места, тръгват към Пловдив.

Пред събралите се около конака граждани, е прочетена прокламация. Съединението е обявено. 
Властта поема временно правителство, начело с д-р Георги Странски, до идването на княза. На 8 
септември в Търново, младият тогава Александър I Батенберг издава манифест, с който узаконява 
Съединението. И още на следващия ден българският княз е посрещнат в Пловдив, под развято вече 
българско знаме.
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112 години независима България!
Независимостта на България е провъзгласена с Манифест 

на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 г., който цар 
Фердинанд І прочита в двора на църквата "Св. 40 мъченици" в 
старопрестолния град Търново. 

Провъзгласяването на независимостта на България е 
политически акт, извършен от правителството на Александър 
Малинов. С него се отхвърля васалната зависимост на България 
от Османската империя, наложена й от Берлинския договор, 
сключен през 1878 г.

Дълго време значимостта на това събитие от новата история 
не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-
старите в Европа, отново се появява на картата на Европа след 
петвековно османско владичество. Условията за обявяването на 
Независимостта на младата българска държава в началото на 
ХХ век били изключително благоприятни: през лятото на 1908 

г. младотурска революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария - една 
от Великите сили, наложили Берлинският договор се готвела да анексира двете от провинциите на империята 
- Босна и Херцеговина - т.е. да го наруши. Затова и българският княз Фердинанд се обърнал директно към 
император Франц-Йосиф да съгласуват действията си.

Междувременно българските власти завземат източните железници в Южна България и това поражда 
"известни" икономически противоречия между Австро-Унгария и страната ни. Дори за кратко стресва 
Фердинанд, който се уплашва да обяви независимостта. Но правителството вече било е решило това да стане 
на 22 септември 1908 г. в черквата "Св. 40 мъченици" в старата българска столица Велико Търново - символичен 
акт на продължение на Второто българско царство. Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина 
на 20 септември. Два дни по-късно в черквата "Св. 40 мъченици" княз Фердинанд прочита манифеста за 
обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава. След това 
министър-председателят Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото 
се хилядно множество.

Провъзгласяването на независимостта не само е голям успех за българската дипломация, но и след него 
васалното княжество започва да се нарича царство България, а българският владетел вече се титулувал - цар. 
Деликатната ситуация, която настъпва след нарушаването на Берлинския договор e успешно разрешена. Първо 
била спечелена Британската империя, която поставя условието - да започнат преговори между българското 
правителство и Високата порта. Преговорите започват веднага и българската делегация е водена от Андрей 
Ляпчев. По време на тях Високата порта иска България да плаща голям данък, тогава в качеството си на министър-
председателят Малинов заявява, че независимост не се откупува, дори се стига се до частична мобилизация на 
българската армия.

Русия не желае военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите. Тя се съгласява да 
опрости дълга на Османската империя, останал още от Руско-турската война от 1877-78 г., в замяна на което 
Високата порта се отказва да иска обезщетение от България и признава независимостта й. Официално това 
става на 6 април 1909 г., след което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство 
и за независима държава.

22 септември е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г.
Rezultatele examenelor de licență  ale absolvenții

Universității de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia,
sesiunea 2020.

Examenele de licență și susținerea tezelor de licență s-au desfășurat la USTaraclia , la toate specialitățile, în perioada 
cuprinsă între 3 iunie și 20 iunie 2020. Activitatea  comisiilor de licență a fost organizată în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 455 din 18.05.2020  (privind aprobarea membrilor 
Comisiei pentru examenele de licență la UST),  cu Regulamentul în vigoare privind organizarea și desfășurarea 
examenelor de licență în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Colegiului 
Ministerului Educației nr. 4.3 din 22.10.2015, cu Metodologia organizării și desfășurării examenelor de licență cu 
aplicarea tehnologiilor educaționale la distanță.

Conform Metodologiei organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor educaționale la 
distanță de la Universitatea de Stat "Grigore Țamblac" din Taraclia, aprobate la ședința Senatului UST (Proces verbal l nr. 
9 din 12.05.2020), examenele de licență au fost efectuate cu utilizarea tehnologiei educaționale la distanță cu utilizarea  
unei platforme educaționale .

Examenele de licență s-au desfășurat pe cale orală, cu autentificarea obligatorie a identității studenților.
Тoate probele examenelor de finalizare a studiilor s-au desfășurat online, în timpul real, în fața comisiei de examen, 

prin intermediul platformei ZOOM, pusă la dispoziție de catedrele universitare de profil, activate în baza adresei 
de e-mail instituționale. Examenatul a avut toate instrumentele necesare interacțiunii în timp real cu Comisia de 
examenare: calculator, cameră video, microfon și s-a asigurat în prealabil de buna funcționare a acestora. În acest sens, 
prin generare prin intermediul unui sistem informatic s-a extras biletul, această acțiune realizându-se în câmpul vizual 
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al absolventului.
Toți membrii comisiei de licență au evaluat on-line competențele profesionale ale studenților absolvenți. Secretarul 

a stabilit rezultatele examenelor în procesele-verbale ale ședinței comisiilor de licență. Nu au existat cazuri de 
defecțiuni în funcționarea echipamentului și a canalului de comunicare de către studenți sau membri ai Comisiei. În 
timpul examenelor de licență s-a realizat înregistrarea video. Conform ordinelor rectorului US Taraclia la examenele de 
licență  au fost admiși: 

• ”Pedagogie în învățămînt primar” - 12 studenți ; 
• ”Muzică” - 6 studenți  
• ”Pedagogie preșcolară și limba și literatura română"- 9 studenți 
• ”Contabilitate”-12 studenți
• ”Limba și literatura romănă/ engleză”- 9 studenți 
• ”Istorie” - 10 studenți
Total absolvenți ai   Universității - 58  de studenți.
Nota medie a examenelor de licență la specialități:
• ”Pedagogie în învățământului primar”                         9,16.
• ”Muzică”                                                                       9,33.
• ”Pedagogie preșcolară și limba și literatura română”   9,30.
• ”Contabilitate”                                                               8,81
• ”Limba și literatura română/ engleză”-                          9,25
• ”Istorie”                                                                          8,58
În general, acești indicatori sunt foarte mari, ceea ce indică o pregătire profesională serioasă a absolvenților US 

Taraclia.
Toți președinții comisiilor de stat au remarcat unanim că examenele de licență s-au desfășurat într-o atmosferă 

calmă și profesională. Conducerea  Universității a oferit toată documentația necesară pentru desfășurarea examenelor 
de licență. Biletele de examen au fost întocmite și aprobate în timp util, a fost asigurată securitatea biletelor de examen. 
Președinții comisiilor de licență remarcă, de asemenea, pregătirea bună a studenților pentru susținerea examenelor de 
licență și a tezelor de licență.

Rezultatele examenelor de licență

Denumirea Specialității
Numărul de 

absolvenți admiși 
la examenele de 

licență

Numărul de studenți, care au promovat 
examenele de licență, inclusiv, au susținut 

teza de licență (media) la:

Exmatriculați 
pentru ca nu 
au promovat 
examenele de 

absolvire /  nu au 
susținut lucrarea de 

diplomă

5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Învățământ cu frecvență
Limbă și literatură
(română/engleză)

9 - 2 7

Istorie 10 1 1 3 5
Pedagogie în învățământul 
primar

12 - 1 2 9 -

Muzică 6 - - 1 5 -
Pedagogie preșcolară/limba și 
literatura română

9 - 1 8 -

Contabilitate 12 - 4 2 6
Total: 58 1 6 11 40

Analiza calitativă și cantitativă a grupurilor de absolvenți
Președinții comisiei în rapoartele lor au ajuns la următoarele concluzii,  că examenele de licență s-au desfășurat 

respectând-se standardele de examinare și evaluare actuale și s-au caracterizat printr-un nivel de organizare înalt, iar 
efortul corpului profesoral de la catedre ale universității în vederea pregătirii cadrelor didactice merită o apreciere  
înaltă. 

 În general, putem trage următoarele concluzii și recomandări: conducerea UST a abordat cu responsabilitate 
organizarea examenelor de licență la toate specialitățile:

- comisiile pentru examenele de licență au fost formate și aprobate în timp util;
- a fost asigurată securitatea  biletelor de examen;
- tezele de licență i-au fost prezentate catedrei la timp cu avizele coordonatorilor  științifici;
- disciplina membrilor comisiei și a studenților corespunde Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență.
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Дарения на книги за нашия университет
Това е спец. литература - дарение за университета "Гр. Цамблак" в гр. Тараклия 

предимно от сем. Янкови от гр. Пловдив за някои от специалностите - музика, бълг. 
филология, история... Ще бъде доставена в университета в края на седмицата... Бъде-
те всички здрави!... 

Миналата седмица в университетската ни библиотека като дарение беше доста-
вена от Кишинев голяма сбирка от книги от библиотеката 
на известния в страната музикант Петър Стоянов, който, 
за съжаление, отдавна не е сред нас. По-голямата част от 
книгите, разбира се, са посветени на музикалното изку-
ство и на фолклора - на българите, молдовците, русите, 
украинците и т.н. Те ще са от голяма полза за преподава-
телите и студентите от специалността "Музика". Не лип-

сват в сбирката и други издания - езиковедски, философски, литературоведски и др., 
които също ще са от полза за колегите от другите специалности. Изразявам от тяхно 
име благодарността ни към съпругата на П.Ф. Стоянов за това прекрасно дарение. 
Книгите още не са обработени, но това ще стане в скоро време, за да могат да бъдат 

ползвани от нашите читатели. 
Ще спомена името на още един музи-

кант, от с. Кортен, от библиотеката на който 
на няколко пъти още от времето на пед. колеж "Кирил и Методий" бяха 
правени дарения на литература, в това число и музикална, за тогаваш-
ните и сегашните студенти и преподаватели, която в някои случаи беше 
доставяна в Тараклия буквално в чували и със случаен транспорт. За 
съжаление, и този човек, народен музикант и историк по образование 

не е сред нас - Георги Кондов. Дарените книги от библиотеките на тези хора обаче продължават да помагат на 
младите да станат и те образовани, добри специалисти.

 Здравствуйте! Меня зовут Сергей Юсюмбели, родился я в с. Кыпчак в семье музыкантов. Сейчас я явля-
юсь студентом 1-го курса ТГУ по специализации – педагог музыки и хочу отметить, что это будет моим вторым 
высшим образованием.

1. Почему именно в ТГУ?
- Данный университет я выбрал неслучайно, так как здесь учились мои старшие два брата, которые окончили 

его успешно, а также многие мои друзья и знакомые. Стоит отметить, что все они стали хорошими специалиста-
ми по своему направлению, что и меня мотивировало поступить именно в ТГУ. 

2. Впечатления о вузе.
- Наш университет – это как одна большая семья, в которой я чувствую себя уютно и комфортно. С момента 

начала учебного года прошел практически месяц и хочу сказать, что преподавательский состав по моей специ-
ализации находится на высоком уровне. Очень интересно проходят лекции, много нового для себя открываю в 
стенах ТГУ. Думаю, что за три года добьюсь хороших результатов.

3. Почему именно специальность Музыка?
- Как ранее уже говорил, родился я в семье музыкантов: мой отец – музыкант-самоучка, который играет на 

аккордеоне и гармошке. С малых лет, как я помню, у нас в доме звучала живая народная музыка. Плюс к этому 
со временем мои два старших брата начали учиться в муз. школе и теперь уже музыка стала звучать не только 
в одной комнате нашего дома. Одним словом, вырос я в среде музыкантов, но так сложилось, что меня не от-
дали в муз. школу. Насколько я себя помню, я всегда хотел научиться играть на музыкальных инструментах, и 
примерно в восьмом классе я стал заниматься самообразованием: начал осваивать игру на пианино и немного 
на аккордеоне, а позднее стал изучать теорию музыки. Правда, поступивши в ТГУ, я понял, что мои навыки и 
знания оказались весьма скромными. 

Стоит еще сказать, что предыдущее мое высшее образование специфическое, которое подразумевает обяза-
тельное участие в богослужении. Учился я в Московской духовной семинарии. При поступлении в данное учеб-
ное заведение у каждого абитуриента проверяют музыкальный слух и возможности голоса и если у него есть 
эти данные, то его обязательно возьмут в один из восьми хоров. Таким образом, во время обучения меня взяли 
в состав знаменного хора, репертуар которого состоял из песнопений византийского и знаменного распевов. Т. 
е. опять же я был в среде музыкантов. 

Пару лет назад я стал пробовать себя в качестве композитора и на сегодняшний день есть кое-какие сочине-
ния, но я столкнулся с проблемой нехватки знаний в области теории и гармонии музыки и думаю, что это стало 
одним из ключевых причин, почему я выбрал именно факультет музыки. 

Музыка стала неотъемлемой частью меня, и я решил для себя, что обязательно должен получить музыкаль-
ное образование. 

Сергей Юсюмбели,
Студент 1 курса, специальность Музыка
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В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 26 ПЪРВОКУРСНИЦИ
ОТ ТАРАКЛИЯ ЗАПОЧНАХА

ОБУЧЕНИЕТО СИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“
29 септември 2020 г., започна обучението на 

първите студенти на Русенския университет по 
специалност „Бизнес мениджмънт“ в Тараклийския 
държавен университет „Григорий Цамблак“. Общо 
26 младежи ще присъстват на онлайн лекции през 
следващите 2 седмици, провеждани чрез система-
та на Русенския университет BigBlueButton. След 
това, обучението им ще продължи в присъствена 
или онлайн среда, в зависимост от международни-
те противоепидемичните мерки. 

Първокурсниците бяха приветствани от ректо-
ра на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. 
Христо Белоев и академичното ръководство: проф. 
д-р Велизара Пенчева, председател на Общото 
събрание, проф. Пламен Даскалов, зам.-ректор по 

развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректор по ин-
тернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Юлиана Попова, координатор интеринсти-
туционални комуникации, проф. д-р Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студен-
ти“. Координатор на обучението по специалността е ръководителят на катедра „Мениджмънт и бизнес 
развитие“ - доц. д-р Павел Витлеемов. 

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев поздрави първокурсниците от името на ректорското 
ръководство и ги увери, че изборът им да бъдат част от семейството на Русенския университет е пра-
вилен. Обеща им, че лично ще имат възможността да се убедят 
в качествата и капацитета на университета, когато пристигнат в 
Русе. „Дипломата от Русенския университет отваря врати към це-
лия свят, това е диплома от международно признат университет“, 
добави проф. Белоев. „Реализирането на обучението по специал-
ност „Бизнес и мениджмънт“ е резултат от многогодишното ползот-
ворно сътрудничество между Тараклийския държавен университет 
„Григорий Цамблак“ и Русенския университет, и ние ще работим за 
разширяване на сътрудничеството и стартиране на обучение и по 
други специалности“, завърши проф. Белоев. 

Доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен уни-
верситет „Григорий Цамблак“ благодари за възможността за об-
учение, която дава Русенския университет на младежите в Тара-
клия. Тя сподели убедеността си, че заедно с Европейската диплома, студентите ще получат и много 
добри професионални навици, което ще бъде висок старт в тяхното развитие. Накрая проф. Паслар 
изрази надеждата си, че съвместната работа между двете институции ще продължава да се задълбо-
чава и развива. 

Сутрешната лекция на студентите предвиждаше запознаване със системата за онлайн обучение, 
представена от доц. д-р Галина Иванова, директор на „Център за докторанти“. Следобед студентите 
започнаха обучение по дисциплината „Основи на публичната администрация“.

 НАТАША МИНКОВА, ВЕРГИЛИЯ  ГРЪНЧАРОВА.
г. Русе. Болгария. 

Посещение на делегация от с.Колибабовка (Леовски район) в ТДУ «Григорий Цамблак»
  Делегация от с.Колибабовка, Леовски район, на 2 септември 2020 г. посети Тараклийския държавен 
университет «Гр.Цамблак». Целта на посещението е запознаване с висшето учебно заведение в Тара-
клия. Делегацията начело с кмета на селото Иван Искимжи посети музея на историята университета, 
етнографския му музей, аулата и се разходи в кампуса на университета, за да разгледа условията за 
обучение.
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УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ!

Касандрак Пётр Васильевич 
Барган Прасковья Степановна 
Пител Татьяна Дмитриевна 
Кряскова Мария Фёдоровна 

От имени администрации и научно – педагогического персонала университета поздравляем Вас с юбилеем! Вами 
пройден достойный отрезок жизни, теперь можно пожелать лишь наслаждаться достигнутыми успехами, но при этом 
не терять вкус к жизни и продолжать мечтать. Пусть впереди Вас ждут приятные моменты, здоровье будет крепким и не 
подводит сильный дух. Живите счастливо и смело идите вперед к новым вершинам!

С днём рождения, уважаемые именинники университета!!!

Ректор  ТГУ, доц., д-р Пасларь Мария Лазаревна 
Доц., д-р Дерменжи Светлана Степановна 
Доц., д-р Рацеева Елена Владимировна 
Доц., д-р Волковская Мария Александровна
Доц., д-р Горбачёва Нина Анатольевна 
Доц., д-р Суляк Сергей Георгиевич, и.о. профессора
Димитров Юрий Дмитриевич 
Д-р Дарманчев Кирилл Павлович 
Д-р Доментян Валентин Захарович 
И.о. зав. кафедрой Сюмбели Татьяна Анатольевна 
Челарский Владимир Васильевич
Калтакчи Иван Васильевич
Лисица Степанида Сергеевна, унив. ассистент  
Кайряк Татьяна Захаровна, унив. ассистент 
Суворов Сергей Вавилович 
Карпачёва Галина Георгиевна, унив. ассистент 
Радов Николай Васильевич 
Жекова Нина Ивановна 
Коларь Мария Ульяновна, университетский ассистент 

От имени администрации и научно – педагогического состава университета поздравляем Вас с днём рождения! Пусть 
сбываются мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! 
Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в 
карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!

Гости от финансова институция на посещение
в  ТДУ «Гр.Цамблак»

На 18 септември 2020 г. в ТДУ «Гр. Цамблак» на посещени бяха представители на една от най-големите банки 
в Молдова - Moldindconbanc.

Гостите бяха посрещнати от ректора на ТДУ «Гр.Цамблак», конференциар университар доктор Мария Паслар. 
В съставата на групата бяха: председателят на район Тараклия г-н Иван Паслар, кметът на гр.Тараклия Вячеслав  
Лупов, заместник-председателят на Управителния съвет на банката г-жа Пенка Кратунова.

Ректорът на университета представи на гостите етнографския музей с експонатите му,  събрани от академич-
ната общност на  университета.

Госпожа Пенка Кратунова в книгата за  пожелания на гостите 
на музея отрази следното: «С възхищение и обич се прекланям 
пред българите в Молдова! Те, далеч от българската земя, съхра-
няват духа, традициите и ги предават на децата».

Академичната  общност на ТДУ «Гр.Цамблак» изразява голя-
ма благодарност на г-жа Пенка Кратунова за високата оценка на 
дейността на университета сред българската общност в Молдо-
ва. В главното унвиерситеско помещение, залата за  тържествени 
академични събрания и церемонии, бяха направени снимки за 
спомен от този ден.


