Ангел Папазов: Готови сме да посрещнем в Първомай руски студенти, за да
се запознаят с производството на хранителни продукти и квалитетни вина
Гн Ангел Папазов присъства на официалното връчване на почетното звание
Доктор Хонорис Кауза на Ректора на Московския държавен университет по
технологии и управление проф. д.и.н. Валентина Иванова. Престижното й
отличие бе връчено от ректора на Университета по хранителни технологии проф.
д.т.н. инж. Кольо Динков. Проф. Иванова е съветник по образование на
Президента на Русия Владимир Путин и инициатор за подписване на договор за
сътрудничество между висшите училища, които вече няколко години успешно
си партнират. Тя е и първият чуждестранен учен, удостоен със званието за
принос в науката и връзките с УХТ с решение на Академичния съвет в мандата
от 2012г. Според нея УХТ е стратегически партньор на учебното заведение,
което тя ръководи.
По линия на международния договор студенти от УХТ – Пловдив и МДУТУ
провеждат практиката си в съответната държава на обменни начала. За втора
година 10 възпитаници на УХТ с преподавател доц. Панко Митев в началото на
септември са посетили свои връстници от Московския държавен университет по
технологии и управление. Само преди 5 дни 10 руски студенти с ръководител
доц. Бабаева са били гости на колегите си в България. Тук са посетили базите на
винопроизводителите „Катаржина” и „Юстина”, както и съвременния завод за
лагери „СКФ” в Сопот.
„Благодаря на ръководствата на двата университета за възможността, която ни
дава договора за сътрудничество и обмен. Московската пивоварна, която
посетихме е на световно ниво”, каза председателят на Студентския съвет към
УХТ Веселин Ангелов по време на срещата на ръководствата на двата ВУЗа.
Той изрази желанието повече студенти да имат шанса да почерпят от
чуждестранния опит и да се реализират успешно в страната ни.
„Партньорството с УХТ е дългогодишно и резултатно. Благодаря за оценката на
моя труд, за признанието и удостояването ми с почетния знак „доктор хонорис
кауза”. Благодаря и за топлото отношение. Нашият университет има главната
задача за създаване на иновационни технологии. Ние провеждаме сериозни
изследвания за хранителната промишленост в Русия. Сътрудничеството ни с
Университета по хранителни технологии е наш стратегически приоритет и днес
можем да говорим за ново направление в партньорството – за обмен на студенти
и преподаватели от катедрите по пиво и вино, по хладилна техника и оборудване
за хранителновкусовата промишленост. Договорихме се с ректора да
организираме Фестивал на изкуствата, който да се провежда в двете държави”.
Това заяви на срещата с ръководството на УХТ пред представители и на

местната власт проф. Валентина Иванова. Към идеята се присъедини и ректорът
на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство проф. Милчо
Василев, чието учебно заведение чества 50 години от основаването си.
„Вашите студенти са добре дошли и в община Първомай, където традиционно се
организира Празника на тракийската народна музика и танци”, каза от своя
страна гн Ангел Папазов. Той заяви, че студентите от двете учебни заведения
могат да видят как успешно на практика са реализирани технологиите, които са
учили, в предприятията на територията на община Първомай. Там могат да се
запознаят с дейността на фирми както от сферата на хранителновкусовата и
консервна промишленост, така и на тютюна.
Покъсно в библиотеката на УХТ гостите разгледаха изложбата на сувенири на
известната поетеса от Първомай Красимира Славова. След това се запознаха с
базата на УХТ, разгледаха и изцяло обновените учебни лаборатории в катедра
"Технология на месото и рибата".

