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„магистър”, поемат пътя
на професионалното си
развитие, след като при
спазване на необходимите
епидемиологични изисквания получиха дипломите си
в двора на училището. Заедно с тях бяха и преподаватели, близки и приятели.
Събитието по традиция започна с посрещане на

знамето, след което с поздравления към дипломантите се обърнаха ректорът
на ВТУ проф. д-р инж.-икон.
Даниела Тодорова, зам.-министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Велик
Занчев и Даниел Парушев –
председател на Националното представителство

на студентските съвети в
България.
Благодарствено слово
от името на абсолвентите
произнесе първенецът на
випуска Рашко Владимиров
от специалност „Комуникационна и осигурителна
техника”, завършил своето
образование с успех „Отличен” (6).
Снимка авторът

О щ е е дн о д ъ рво щ е
расте в двора на Висшето
транспортно училище „Тодор Каблешков”. По традиция то беше засадено от
първенците на Випуск 2020
веднага след тържеството по повод дипломирането. Над 150 абсолвенти,
придобили образователноквалификационна степен

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ:
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Проф. Тодорова, да започнем със срещата, на която презентирахте Висшето
транспортно училище „Тодор
Каблешков“ пред Националното представителство на студентските съвети в България.
Искам да поздравя новото
ръководство на Националното
представителство на студентските съвети в България с инициативата им да посетят всяко
едно висше училище в страната
и да се запознаят на място с
условията, да изкажат своите
виждания за екипната работа
и амбицията им да защитават
правата и желанията на студентите. Съвместната ни дейност съм сигурна, че ще доведе
до развитие на образованието
и науката.
През последните години об-

разователната система претърпя значителни промени в
резултат на различни фактори
на вътрешната и външната среда. Епидемията от коронавирус
COVID-19 постави света, цялата
ни държава и обществото ни
пред сериозно изпитание и има
пряко отражение върху живота
на всеки един от нас, на нашето семейство и приятели. Днес
университетите сме изправени
пред предизвикателства, които
влияят както върху функционирането ни, така и върху нашата
идентичност като институции.
Кризисната обстановка е огромно изпитание и за всички нас
- ръководството, преподавателите, студентите, докторантите и служителите на Висшето
транспортно училище.
В последните месеци, в съответствие с официалните разпоредби, въведохме множество

мерки, с които да ограничим
разпространението на вируса.
Видя се готовността на преподавателите да се мобилизират
и адаптират към изискването
за електронно базиран учебен
процес, нови форми за работа
със студентите за провеждане
на лекции, упражнения, консултации, изпити. Така създадената среда на дистанционно
преподаване даде възможност
на студентите да получават
своевременно и регулярно актуални материали и инструкции за
подготовката си, с което да сме
сигурни, че гарантираме непрекъснатост на учебния процес.
Всички ние показахме висок професионализъм, отговорност и
новаторско мислене.
Не по-малко предизвикателство беше и кандидатстудентската кампания. Искам да
поздравя всички, които предпо-

четоха да продължат образованието си във ВТУ „Тодор Каблешков”, защото те направиха
добър и обмислен избор. Тук, при
нас, те ще осъществят първите си стъпки в една нелека, но
перспективна и предлагаща добра реализация професия.
Убедена съм, че именно в
трудни моменти като този хората трябва да си помагат взаимно и да се обединят в името
на общото благополучие.
А какво се случва с програмата „Еразъм +“, практическите стажове?
В нашия университет се полагат особени грижи освен за
образованието и за кариерното
развитие на студентите.
Организират се презентации
на фирми, на различни обучения
и тренинги. Провеждат се стажантски програми, организира
се и Ден на кариерата. Програма „Еразъм +“ работи много активно. Това дава възможност
на завършващите да се чувстват достатъчно професионално
подготвени и удовлетворени от
обучението си.
Няма как да не се гордеем
с уникалната база на Висшето
транспортно училище. Имаме
съвременен университетски
кампус с добре развита материално-техническа и спортна инфраструктура, която постоянно
разширяваме. Тук е мястото да
благодаря на всички наши партньори от държавни институции
и бизнес организации за подкрепата, благодарение на която
студентите имат възможност
да се докоснат до някои от наймодерните технологии, работата с които ще доведе до формиране на професионални навици
и реално приложими умения за
справяне с конкретни практически задачи.
Една от основните цели на
Вашата мандатна програма е
свързана с конкурентоспособността на ВТУ „Тодор Каблешков”. Какво правите, за да сте
привлекателни на национално и
международно ниво?
Конкуренцията между образователните институции е

сериозна предпоставка за стремеж да се предложи образователна услуга с високо качество.
Със задоволство можем да
кажем, че ежедневната ни работа е изпълнена с множество
интересни инициативи и мероприятия, научни конференции,
технически и фирмени изложения
и ползотворни срещи с партньори от образователната сфера и
икономиката както у нас, така
и в чужбина. Все по-активно си
сътрудничим с бизнеса, имаме
и новаторски подход към обучението, насочен преди всичко към
по-успешна професионална реализация на нашите възпитаници.
Преподавателите ни внасят в
процеса на обучение иновативни методи с акцент върху практиката. Всичко това ни помага
да бъдем предпочитани както на
националния, така и на международния образователен пазар.
Ако нещо не се развива, то
се разрушава! Ако нещо не се
използва, то се покрива с прах!
Затова не трябва да стоим на
едно място, а заедно да вървим
напред. Само така ни чака успех.
Предстоят ни нови изпитания и нови предизвикателства.
Нямаме право на отстъпление,
ако искаме ВТУ да продължи да
бъде стабилно висше училище.
Затова трябва да работим още
повече и още по-отговорно.
Тран с п о р т на т а и н ф р а структура на страната се
развива с изпреварващи много
от секторите на икономиката
темпове. Това означава и все
по-високи изисквания към подготвените инженерно-технически кадри, голямата част от
тях са възпитаници на ВТУ.
Гордеем се, че ВТУ успешно
съхранява и развива своите исторически традиции като една
от най-старите образователни институции в страната и
продължава да създава специалисти, които успешно се реализират в почти всички сфери
на икономиката на национално
и международно ниво. Възпитаниците ни са навсякъде, където
има нужда от професионалисти,
като отзивите винаги ни карат
да се гордеем с тях.

