
 

 

  

ДОКАЗАНИ В ТРАДИЦИИТЕ, 

ИНОВАТОРИ В БЪДЕЩЕТО!  

Програма  

на събития и инициативи, посветени на  

70-годишнината на УХТ – Пловдив  

12 декември 2022  
Тържествено заседание на Академичния съвет за награждаване на 

победителите в конкурса за лого по случай 70-годишнината  на 

УХТ-Пловдив  

2023 г.  

25 януари  
25 години обучение по туризъм в УХТ - семинар “Национални 

традиции в културата на хранене”, организиран от катедра 

„Туризъм и кулинарен мениджмънт”  

09 февруари  Среща с директори, учители и ученици от професионални и 

профилирани гимназии  

Февруари – май   Сезон на кариерата 2023, организиран от ЦККР  

21-25 февруари  В партньорство с Международен панаир Пловдив провеждане на 
ВИНАРИЯ 2023 г. (30-то издание на Международната изложба за 
лозарство и винарство):  

 Официално откриване на новата магистърска програма 
PlovdivWineUni Master, разработена в сътрудничество с  
Международната организация по лозата и виното (OIV)  

 Церемония по полагане на Дионисиевата клетва от 
последния випуск енолози  

 Международни дегустации и конкурс “Златен ритон”  

В партньорство с Международен панаир Пловдив организиране на 

конкурса „Изборът на потребителя“ в рамките на ФУДТЕХ 2023 г. 

(Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и 

технологии)  

13 Март  Пролетен турнир по шах, организиран от Студентски съвет на УХТ 

- Пловдив  

Март   Фестивал на чуждестранните студенти, организиран от ДЕОФВС  

30 март  70 години катедра „Икономика и управление“ – студентска научна 

сесия и вечер на специалностите  



Март - април  25 години обучение по туризъм в УХТ – поредица от срещи на 

катедра „Туризъм и кулинарен мениджмънт” с учители от 

професионални гимназии по време на регионалните и 

националните състезания по професии  

06 април  Ден на специалност “Технология на виното и пивото”  

19 – 21 април  Състезание „Влез в час“, организирано от Студентски съвет на УХТ  

 

 - Пловдив  

21 април  20 години катедра „Компютърни системи и технологии“  

27 април  50 години катедра „Промишлена топлотехника“  

Април    Откриване на авторска изложба „70 години УХТ“ на 

фотографхудожника Димитър Илиев   

28 април  Ден на отворените врати на УХТ – Пловдив  

Финал и награждаване на победителите на Националното 

състезание за ученици “Млади изследователи 2023”  

29 април  Среща на випуските 1990-1999  

12 май  50 години катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата 

промишленост“  

17 – 18 май  Градинско парти-концерт „70 години УХТ“ в двора на 

университета, организирано от Студентски съвет  

19 май  40 години Технически факултет  

Май   25 години обучение по туризъм в УХТ - туристически поход на 

студенти, организиран от катедра „Туризъм и кулинарен 

мениджмънт”  

Май   Студентска научна конференция „Хранене, кетъринг и диететика“, 

организирана от катедра „Кетъринг и хранене“  

23 май   Тържествено заседание на Академичния съвет за награждаване на:   

√ преподаватели доайени със значим принос за развитието на 
катедрите;  

√ новите хабилитирани преподаватели;  

√ автор на най-значима научна публикация за 2022 г.  

30 май   International Symposium on the occasion of the 70th Anniversary of 
the University of Food Technologies (UFT): The UFT Teaching and 
Research ‒ Quo Vadis in the Next 70 Years?  

Тържествено събрание-концерт “70 години УХТ - Пловдив”  

9 юни  70 години катедра „Технология на месото и рибата“  

Тържествено общо събрание на Асоциация на 

месопреработвателите в България  



Юни   20 години Стопански факултет  

Юни  Ден на отворените врати на консервната индустрия.  

Съорганизатори - катедра „Консервиране и хладилна технология“ и  

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България  

21 – 22 септември  Среща на випуските 2000 – 2022 г.  

октомври  

октомври 

Годишнина на Студентски съвет  

50 години катедра „Автоматика, информационна и управляваща 

техника“ 

Ноември   Церемония по връчване на дипломите на випуск 2023 г.  

Ноември   70-та международна научна конференция “Food Science,  

Engineering and Technologies” (FoSET-2023)  

Ноември   Премиера на алманаха “70 години УХТ-Пловдив”  

   

  

  

  


