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Цветан Василев е член на настоятелството на Университета за национално и световно
стопанство (УНСС). Самият той е завършил специалност „Международни икономически
отношения“ в УНСС като първенец на своя випуск. Това е и една от причините да е
съпричастен с успехите на отличните студенти и да ги поощрява.

Всяка година той прави лично дарение, като награждава с преносими компютри
дипломиралите се с най-висок успех абсолвенти от специалност „Международни
икономически отношения“ (МИО) в УНСС. Василев осигурява също и по 100 000 лева годишно
за стипендии на отличили се студенти и талантливи млади преподаватели.

При връчването на наградите през 2012 г. доц. Иван Стойчев, ръководител на катедра
„МИО и Бизнес“ в УНСС, казва: „Много ме радва, че бизнесът се вълнува от развитието и
реализацията на студенти от специалност МИО. Благодарение на г-н Василев тази церемония
се превърна в традиция. Години наред вече най-добрите ни студенти получават сериозен
стимул не само с предметната награда, но и с възможностите за провеждане на стаж и за
кариерно развитие“.

За своя принос към издигането на качеството на обучението в специалност „Международни
икономически отношения“, за активната си работа при осъществяването на връзките между
бизнеса и университета, както и за предоставените възможности за кариерно развитие на
випускниците на УНСС Василев е удостоен с Почетен знак — най-голямата награда, която се
дава от академичното ръководство на УНСС.

По покана на Студентския съвет на УНСС през 2012 г. Цветан Василев изнася лекция пред
студенти и преподаватели на тема „Българската икономика и ролята на държавата в
условията на световна икономическа криза и дълговата криза в ЕС“. Това е възможност
младите хора да натрупат специализирано знание и да повишават нивото си на адаптивност
към новите среди и предизвикателства.

Цветан Василев е член и на журито, което избира „Студент на годината на УНСС“. Неговите
проекти за укрепване на връзката между образованието и бизнеса се реализират и в КТБ АД.
Банката съдейства за развитие на способните и амбициозни млади хора, като им подава ръка
да изминат първите стъпки към професионалната реализация — стажа, практиката и
назначаването на работа.

Като част от традицията, всяка година член на настоятелството на УНСС финансира
издаването на книга по собствена преценка. През 2013 г. Цветан Василев подкрепя първото
българско издание на един от най-известните трудове на световноизвестния икономист и
Нобелов лауреат за 2008 г. Пол Кругман — „Международен икономикс. Теория и политика“. На
12 ноември 2013 г. Пол Кругман е удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на
УНСС“ и изнася публична лекция, на която присъства и Цветан Василев. Председателят на
Надзорния съвет на КТБ АД представя книгата на известния икономист и изразява надежда тя
да бъде от голяма полза за академичните среди и като цяло за всички, които имат съвременно
мислене и поглед към реалностите в света.

