Студенти от Техническия колеж – Смолян бяха отличени с
грамоти за престижно представяне на научни форуми
В навечерието на студентския празник 8-ми декември трима
студенти от Технически колеж – Смолян към ПУ „Паисий
Хилендарски” получиха грамоти за постижения в научната дейност.
Наградените студенти са третокурсниците Ивайло Узунов и Златин
Хунев и второкурсничката Милена Бундева. Те се обучават в
специалност „Компютърни и комуникационни системи”.

Доц. Д-р Слави Любомиров, ръководител катедра
„Елелектроенергетика и комуникации” поздравява студентите
През годината те не само упорито овладяваха материята,
предвидена по учебен план, но проявиха интерес и към научните
изследвания на преподавателите от катедрата, заяви ръководител
катедра „Елелектроенергетика и комуникации” доц. д-р Слави
Любомиров. Многократно те ни даваха повод да се гордеем, че са наши
възпитаници. Участваха в IV-тата Национална студентска научна сесия
по физика и инженерни технологии в края на месец март в град
Пловдив, на VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
МЛАДИТЕ УЧЕНИ към Съюза на учените в България Пловдив през
месец юни и на XXIV Mеждународна научна конференция „Електронна
техника – ЕТ2015“, която се проведе 15-17 септември в Созопол. Това
са сериозни форуми, на които участват преподаватели, учени,
докторанти и студенти от престижни университети и представят своите
разработки в областта на инженерните технологии.

Доц. Любомиров връчва грамотите на наградените Милена
Бундева, Ивайло Узунов и Златин Хунев
И на трите форума нашите студенти се представиха много добре,
заяви доц. д-р Слави Любомиров. Те демонстрираха отлични познания
в моделирането и симулирането на системи на компютърни и
комуникационни устройства в модула Simulink на програмния продукт
MatLab и програмната платформа Arduino. Също така показаха и добро
владеене на английски език, тъй като това бе работният език на два от
форумите, добави той. Затова на свое заседание преподавателите от
Катедрата единодушно решихме да ги отличим с грамоти.

Постиженията на студентите доказват, че обучението в Колежа е
на добро ниво и дава поле за изява и реализация в областта на
техническите науки.

