Висше образование

На добър час, студенти!
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а 26 септември в Аулата на
Лесотехническия университет бе открита новата учебна
година. По традиция своите места
на трибуната заеха ректорът чл.-кор.
проф. д.н. Иван Илиев, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р
Милко Милев, по акредитация, международна интеграция и връзки с
обществеността доц. д-р Катя Тренчева, по научноизследователската
дейност и академичния състав доц.
д-р Нено Тричков и деканите на факултетите.
Официални гости на събитието
бяха инж. Стоян Тошев – изпълнителен директор, и инж. Димитър
Баталов – главен секретар на Изпълнителната агенция по горите, Петко
Горанов – кмет на район „Студентски“, проф. д-р Виолета Божанова –
зам.-председател на Селскостопанската академия, проф. д-р Ивайло
Копрев – ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“,
проф. Николай Изов – ректор на
Националната спортна академия,
генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военната академия „Г. С.
Раковски“, акад. Ячко Иванов – БАН,
проф. д-р Васил Живков – председател на УС на БКДМП, инж. Стефан
Шулев – директор, и инж. Надежда
Ганчева – зам.-директор на НПГГС
„Христо Ботев“ – Велинград, инж.
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Васил Василев – председател на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците
в България“, инж. Борислав Бечев –
управител на „Сокол – БЛРС“ ЕООД
към НЛРС „СЛРБ“ (сн. 1).
„На добър час!“ – пожела на студентите проф. Иван Илиев в академичното си слово и цитира девиза
на учебното заведение: „Лесотехническият университет – с български
традиции и европейски стандарти в
образованието и науката.“ Той връчи
на студентката, приета с най-висок
успех в специалност „Инженерен
дизайн“, Аманда Караалиева символичния ключ на Университета и
студентската ù книжка (сн. 2).
Новоприетите студенти през академичната 2022/2023 г. са 570, от
които в ОКС „бакалавър“ са 448, в
ОКС „магистър“ – 122. В специалността „Горско стопанство“ ще се
обучават 181 студенти, от които в
ОКС „бакалавър“ – 114, в ОКС „магистър“ – 67.
Инж. Стоян Тошев честити новата академична година на присъстващите в залата и се обърна към
първокурсниците с думите: „Един от
стратегическите приоритети на страната е професионалното и устойчиво
управление на горите, което може да
се случи единствено и само с отлично подготвени кадри. Убеден съм, че

постиженията на преподавателите и
студентите ще бъдат свидетелство за
появата на едно ново поколение от
квалифицирани експерти, които да
съдействат за увеличаването на биоразнообразието и подобряването на
екологичното равновесие на страната.“ (сн. 3).
Поздравителни адреси бяха получени от президента Румен Радев, министър председателя Гълъб Донев
и министъра на земеделието Явор
Гечев.
Лесотехническият университет открива новата учебна 2022/2023 година със седем нови съвместни магистърски програми, разработени в
рамките на проекта „Модернизация
на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от
Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез европейските структурни
и инвестиционни фондове. Магистърските програми обединяват ресурсите на партниращите си висши
училища за подготовката на конкурентоспособни кадри с компетенции, отговарящи на новите предизвикателства пред биоикономиката и
опазването на околната среда.
Женя СТОИЛОВА
Снимки: Йордан ДАМЯНОВ
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