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ВТУ ЗАЩИТИ ПРЕСТИЖНО МЯСТО ПРЕЗ 2018 Г.
И доказа, че успешно съхранява образователните си традиции

Като ползотворна и много
успешна за ВТУ „Тодор Каблешков” определи 2018 г. ректорът
на университета проф. Даниела
Тодорова на честването, проведено на 14 януари. Събитието
бе организирано по случай
патронния празник на училището. На тази дата преди 168
години се е родил легендарният
революционер и апостол на
Априлското въстание Тодор
Каблешков. От 52 години Висшето транспортно училище
носи името на възрожденецареволюционер, отдал живота
си за свободата на България.
Припомняйки този факт, проф.
Тодорова подчерта, че в националната ни историята със
златни букви е записан краткият, едва 25-годишен житейски
път, на младия копривщенски
герой от Априлската епопея и
неуморим радетел за духовното извисяване на българския
народ. А за хората, свързани с
транспортната професия, той е
и един от символите за самоотверженост при изграждането
на железницата у нас. Защото
с изключителна отговорност
е изпълнявал служебните си

задължения и умело ги е съчетавал с културно-просветната
и революционната си дейност.
Правейки ретроспективен
анализ на изтеклата година,
проф. Даниела Тодорова не
пропусна да отбележи, че университетът продължава да се
развива в посока на все по-активно сътрудничество с бизнеса
и прилагането на новаторски
подход в обучението на студентите, за по-успешната им бъдеща реализация. Ползотворни са
били срещите с партньори от
образователната сфера и икономиката, както на национално,
така и на международно ниво.
Като пример Тодорова посочи
сключените десетки договори
за сътрудничество в Китай, Русия, Турция и други европейски
страни. Успешни са контактите,
поддържани с “Изпълнителна
агенция Българска служба за
акредитация”, „Национална
компания индустриални зони“,
„Централна енергоремонтна
база”, „ЧЕЗ - Разпределение
България”, „София Франс Ауто”,
Национално сдружение на
българските спедитори (НСБС)
и др. Провеждани са срещи

Проф. Даниела Тодорова и представители на
АББ България откриха обновената аудитория по
„Електрообзавеждане на електрическия транспорт“

След подписването на договора за сътрудничество с НКЖИ,
генералният директор на компанията Красимир Папукчийски
поздрави за патронния празник проф. Тодорова

с представители на бизнеса,
сред които „БДЖ – Пътнически
превози” ЕООД „Булмаркет”,
„Рейл Карго”, „Виваком”, „Технотест”, „Хонда”, „Нодис”, фирма
BOSCH, Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, фирма „Хайкад Инфотех“,
„Интерлогистика”, „Експрес
сервиз“, НТС по транспорта
и много други организации.
Заедно със стартиралата през
2018 г. инициатива Дни на
специалностите по факултети, също много положителни
са били отзивите за Деня на
студентското управление, както и за двете изложения - на
фирми-работодатели „Ден на
кариерата“ и на Транс Тренд
2018 „Иновации, бизнес и образование в транспорта”, чийто
домакин и съорганизатор е ВТУ.
Още едно признание за
училището е високата обща
оценка за институционална
акредитация от 9.10, която
Националната агенция за оценяване и акредитация е дала
през миналата година на ВТУ.
„Положително бе оценена и средата за дистанционно обучение
в нашето училище – съобщи
пред препълнената с гости зала
„Юбилейна” проф. Тодорова.
- За поредна година всички
университети в България взеха
участие в проведените анкети
за оформяне на рейтинговата
система, класираща висшите
училища по професионални
направления. Така че и през
2018 г. успяхме на практика
да докажем, че заемаме престижно място като образователна институция с авторитет
и признание. Класацията е
доказателство за високото
ниво на обучение, което се осъществява тук, благодарение на
ерудирания преподавателски
състав, състоящ се от 25 професори, 37 доценти, 35 главни
асистенти и 17 асистенти. От
тях 88 притежават образователната и научна степен „Доктор” и
8 са „Доктори на науките”. Това
е безспорно доказателство, че
академичната общност на ВТУ
успешно съхранява и развива
своите исторически традиции като една от най-старите
образователни институции в
страната и продължава да
обучава висококвалифици-

рани и конкурентноспособни
специалисти, които успешно
се реализират в почти всички сфери на икономиката на
национално и международно
ниво. Възпитаниците ни са
навсякъде, където има нужда
от добре подготвени кадри.”
В присъствието на всички
гости проф. Тодорова подписа
договор за дарение с фирма
АББ България, с чиято помощ
е оборудвана изцяло нова
лаборатория по „Електрообзавеждане на електрическия
транспорт“ към катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”. Друг
договор за сътрудничество се
сключи и с НК „Железопътна
инфраструктура“. Тези документи са потвърждение, че
ще продължава ползотворното
сътрудничество с партньорски
организации от националната
индустрия за взаимно подпома-

гане в подготовката на кадри. В
рамките на празничния ден бяха
открити и две обновени аудитории – по „Електрообзавеждане
на електрическия транспорт“,
изградена с подкрепата на
фирма АББ България и учебна
зала по геотехника.
Още в началото на тържественото честване, под звуците на
маршовете на Националната
гвардейска част, беше посрещнато знамето на университета.
По-късно в мразовития януарски ден, отново под негов
съпровод, бяха положени венци
и цветя пред паметниците на
Тодор Каблешков във ВТУ и в
Борисовата градина от името
на академичния и административен състав на ВТУ, ДП „ТСВ“,
клуба на Офицерите от запаса
и резерва от ВМТ и други организации като сдружението,
което носи неговото име и
представители на рода му.

В тържественото честване участваха дългогодишни
партньори на ВТУ – представители на транспортни фирми
и организации, ректори на университети, бивши випускници.
Присъстващите бяха поздравени от Петър Николов – зам.министър на образованието и науката, доц. д-р Николай
Цонков – депутат от Комисията по образование в Народно
събрание, проф. Любен Тотев – председател на Съвета на
Ректорите, полк. Цветан Тодоров – зам. председател на
клуба на Офицерите от запаса и резерва от ВМТ и ВТУ,
Яна Вангелова – председател на Националното представителство на студентските съвети, Виолета Божилова
– зам.-председател на сдружение „Т. Каблешков” и др.

Под звуците на духовата музика бе
посрещнато знамето на университета

В тържествена атмосфера бяха положени
венци и цветя пред паметниците на Тодор
Каблешков във ВТУ и в Борисовата градина

Подписване на договора за дарение с фирма АББ България

