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Откриване на ново изграденият Учебен център за практическо обучение на 

студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна 

защита в Аграрен университет – Пловдив 

 
 

 

На 12 април 2016 г. бе открит ново изграденият Учебен център за 

практическо обучение на студентите от професионални направления 

Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив. Сградата 

е построена по Проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение 

на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна 

защита в Аграрен университет – Пловдив”, финансиран от Европейският фонд за 

регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

на обща стойност 3 499 928.11 лева. 

Учебният център за практическо обучение по професионални направления 

Растениевъдство и Растителна защита е съвременно съоръжение, даващо 

възможност за предоставяне на модерни образователни услуги в Аграрен 

университет – Пловдив. Организираната качествена образователна среда дава 

възможност за въвеждане на нови методи на обучение, които ще повишат 

интереса на студентите, ще гарантират последващо им успешно реализиране 

на пазара на труда и ще увеличат атрактивността на професионални 

направления Растениевъдство и Растителна защита.  

Специализираните кабинети за практическо обучение, хранилищата и 

подготвителните помещения са оборудвани със съвременна техника и пособия, 

позволяващи практическа работа по микробиология, ентомология, фитопатология, 

химическа защита, почвознание, физиология и биохимия на растенията. 

Лекционните зали разполагат с интерактивни бели дъски и презентационна 

техника даващи възможности за използване на модерни преподавателски техники 

и методи, привлекателни за студентите. Учебният център разполага и с 

интерактивните зали за учебни презентации и семинари, зала за 

предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, и зала за 

приложение на информационните технологии в растителната защита. 


