
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGARIA 



PROFESYONELLER GABROVO TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİNİ SEÇİYORLAR ! 

SİZDE GÜVENİN ! 
 

Gabrovo Teknik Üniversitesi 1964 yılında Orta Bulgaristan sanayisi için 

uzmanlar yetiştirmek için kurulmuştur. Günümüzde, geçmişin gelenekleri ile 

eğitim ve bilim alanında günümüzün imkanlarını birleştiren çağdaş Avrupa 

üniversitesi olarak kendini kanıtlamıştır. 

Gabrovo Teknik Üniversitesi, teknik ve teknoloji, ekonomi ve sosyal 

bilimler alanlarında çağdaş geniş profilli lisans, yüksek lisans ve doktora 

bölümlerinde kaliteli eğitim sağlayan ünlü akademik ve araştırma merkezidir. 

Bunun garantisi, üniversitenin kurumsal ve program akreditasyonu, FEANI -Ulusal Mühendislik 

Birlikleri Avrupa Federasyonu tarafından akreditasyon, DQS GmbH ve IQNet tarafından ISO 9001:2015 

standartlarına göre belgelendirilen eğitim kalitesi yönetim sistemi, bilimsel araştırmalar ve akademik 

kadrodur. Gabrovo Teknik Üniversitesi, Avrupa ve ulusal eğitim ve araştırma programlarına katılmakta 

olup, yerli ve yabancı üniversitelerle verimli bir işbirliği yürütmektedir. 

Gabrovo Teknik Üniversitesi, yurtiçinde ve yurtdışında çalışan öğrencileri ile gurur duymaktadır. 

 

Prof. dr. müh. Iliya Jelezarov 
Gabrovo Teknik Üniversitesi Rektörü 



 

Biz Gabrovo Teknik Üniversitesini seçtik ve başardık! 



 

GABROVO TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 

 

 

GABROVO TEKNİK ÜNİVERSİTESİ bir devlet yüksek okulu olup, lisans ve yüksek 

lisans (mastır) düzeyinde 40 ayrı bölümde eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitimlerini 

doktora ile bitirmek isteyenler için 25 ayrı dal bulunmaktadır. 
 

 

ANA BİRİMLERİ 

 

➢ Elektroteknik ve Elektronik Fakültesi  

➢ Makine ve Ekipman İmalat Fakültesi 

➢ İktisad Fakültesi 

➢ Dil ve Uzmanlık Eğitimi Departman 

➢ Loveç Teknik Koleji 

  



 

ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİNDE 
 

Lisans bölümleri 

 

 

◆ OTOMASYON, ROBOTİK VE BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ 
 

◆ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ VE ELEKTRİK EKİPMANLARI 
 

◆ ENDÜSTRİYEL VE OTOMOTİV ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
 

◆ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SİBER GÜVENLİK 
 

◆ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 
 

◆ YAZILIM VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
 

◆ TEKNİK GÜVENLİĞİ 
 

◆ DİJİTAL YÖNETİM  



 

„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “Otomasyon, bilgi ve control tekniği” 

Bölüm “Otomasyon, robotik ve bilgisayar kontrol sistemleri” 
 

 

• Endüstri de ve enerji sektöründe bilgi ve kontrol 

sistemlerinde tasarım, yapım ve bakım; 

• Otomasyon ve robot sistemleri için donanım ve 

yazılım geliştirme; 

• Bina otomasyon sistemlerinin tasarımı ve yapımı; 

• İmalat alanında internet sistemler oluşturulması; 

• Mobil cihazlar için uygulamalar geliştirmek; 

• İnternet üzerinden cihaz ve sistemlerin uzaktan 

yönetimi. 



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “Elektronik”   

Bölüm “Endüstriyel ve otomotiv elektronik mühendisliği” 
 

 

 

• Endüstriyel, ev ve ofis elektronik kontrol 

ve güç cihaz sistemlerinin geliştirilmesi, 

bakımı ve işletilmesi; 

• Yerleşik mikrobilgisayar sistemleri;  

• Çipteki sistemler; 

• Otomobiller ve elektrikli arabalar için 

elektronik sistemlerin geliştirilmesi, işletimi ve onarımı, statik ve 

dinamik modda elektromobil şarj istasyonları. 

  



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “Elektrik mühendisliği ve elektrik ekipmanları”  

Bölüm „Elektrik mühendisliği ve elektrik ekipmanları“ 
 

 

 

• Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı; 

• Tasarım, kurulum, test, işletme ve onarım: elektrik tesisatları, şebekeler, 

tesisler;  

• Elektrikli cihazlar, elektrikli tahrik sistemleri; 

• Enerji nesnelerinin ve sistemlerinin yönetimi; 

• Aydınlatma ve kurulum tekniği; 

• Yenilenebilir enerji kaynakları. 
 

 



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “İletişim tekniği ve teknolojileri”  

Bölüm “ İletişim teknolojileri ve siber güvenlik ”   
 

 

 

• Sivil, askeri ve endüstriyel amaçlı sistemlerde mobil, kablo ve uydu 

iletişimi için iletişim cihaz ve ekipmanlarının üretimi ve kontrolü; 

• İletişim ağlarında ve bilgi sistemlerinde tasarım, yapım, yönetim, 

inovasyon ve siber güvenlik, interaktif 

görsel-işitsel teknolojiler, güvenlik 

sistemleri, video gözetimi, yangın alarmı ve 

erişim kontrolü, İnternet iletişimi şeyler, 

bulut teknolojisi ve endüstriyel iletişim.  

 

  



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “İletişim tekniği ve teknolojileri”  

Bölüm “ Dijital yönetim ”   
 

 

 

• Kamu yapılarının veri analizi, planlaması, uygulanması ve kontrolü için 

bilgi sistemleri ile yönetim ve çalışma; 

• Yönetim, dokümantasyon ve arşivlemenin çeşitli fonksiyonel alanlarında 

bölüm ve müdürlüklerde uzmanlık; 

• Takım ve kaynak yönetimi;  

• Veritabanı sistemlerinin oluşturulması, 

kullanımı ve bakımı; 

• Örgütlerin birleşik yönetimi için dijital 

entegre sistemlerin kurulması ve 

uygulanması;  



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri” 

Bölüm “Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri” 
 

 

 

• Tüm iş alanlarında bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi 

ve uygulanması; 

• Donanım ve yazılım oluşturmak;  

• Bilgisayar sistemleri ve ağlarında servis faaliyetleri; 

• Bilgisayar tasarımı ve özel bilgisayar sistemlerinin yapımı; 

• Mühendislik ve pazarlama faaliyetleri; 

• Farklı alanlarda veri tabanlarının ve bilgi sistemlerinin 

tasarımı, uygulanması ve kullanılması; 

• Mobil uygulamalar oluşturma ve dağıtma.  



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri” 

Bölüm “ Yazılım ve bilgisayar mühendisliği ” 
 

 

 

• Modern yaşamın tüm alanlarında yazılım sistemlerinin tasarımı, yapım, 

denenmesi ve uygulanması; 

• Bulut teknolojileri, nesnelerin İnterneti, büyük veri setlerinin işlenmesi, 

mobil cihazların programlanması, yerleşik ve dağıtılmış sistemler gibi 

ileri teknolojilerin kullanılması ve uygulanması; 

• Veri tabanları ve bilgi sistemlerinin tasarımı, 

uygulanması ve kullanımı; 

• Google, Facebook, Microsoft, SAP ve diğerleri 

gibi büyük şirketlerle başvurmak için hazırlıklar.  
 



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Departman “Elektrik Temelleri ve Güç Mühendisliğinin”  

Bölüm “Teknik güvenliği” 
 

 

• Bulgaristan ve yurtdışında tüm ekonomik faaliyet alanlarında 

gerçekleşmesi; 

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman;  

• İş sağlığı hizmetleri konusunda uzman ve 

danışmanlar; 

• Acil ve yangın güvenliği sistemi ile nüfusun 

korunması ve kazalardan korunmasında uzman; 

• Meslek merkezlerinde, orta okullarda ve üniversitelerde öğretim 

görevlileri; 

• Mahkemede, savcılıkta ve poliste uzmanlık faaliyeti. 
 



„ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRONİK” FAKÜLTESİ 
 

Özel eğitim ve araştirma laboratuvarlari 
 

 

Öğrencilerin eğitimi, modern ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarda 

şirketler tekniğiyle yapılmaktadır: 
 

 

➢ SIEMENS - Otomasyon cihazları 

➢ UNITRONICS - Programlanabilir 

kontrolörler 

➢ BECKHOFF - Endüstriyel otomasyon 

➢ АМК - Kontrol tekniği 

➢ MARMITEK - Bina otomasyonu 

➢ BOSCH - Otomobil Elektroniği   

➢  Araştırma Laboratuvarı - Fotovoltaik 

sistemler 

  

BOSCH 



 

MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 
 

Lisans bölümleri 

 

 

◆ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 
 

◆ DİZAYN, TEKNİK  VE TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ 
 

◆ ENDÜSTRİYEL ISI VE GAZ SİSTEMLERİ 
 

◆ BİLGİSAYAR TASARIMI 
 

◆ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
 

◆ MALZEME TEKNOLOJİSİ VE MALZEME BİLİMİ 

  



MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

Departman “Makine mühendislik tekniği ve teknolojileri”  

Bölüm „Makine mühendisliğinde bilgisayar teknolojileri” 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

• CAD / CAE / CAM modern üretim sistemleri ve teknolojilerinin 

tasarımı, prototiplenmesi ve uygulanması;  

• CNC otomatik kontrollü üretim ekipmanları için teknoloji ve yazılım. 



MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

Departman “Makine mühendislik tekniği ve teknolojileri”  

Bölüm „ Malzeme teknolojisi ve malzeme bilimi” 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

Metalik ve metalik olmayan malzemelerin üretimi ve işlenmesi için 

teknolojik işlemlerin ve aletlerin tasarımı, optimizasyonu ve kontrolü. 

 

 

  



MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

Departman “Makina ve Enstrüman Mühendisliği” 

Bölüm “Mekatronik mühendisliği” 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

Ofis ve ev aletlerinden otomotiv ve tıbbi ekipmana kadar modern üretimin 

her alanında robotik modüllerin, 

endüstriyel robotların, otomatik üretim 

makinelerinin ve akıllı mekatronik 

sistemlerin geliştirilmesi, uygulanması, 

programlanması ve yönetimi. 

  



MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

Departman “Enerji tekniği”  

Bölüm „Endüstriyel ısı ve gaz sistemleri“ 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

• Tasarım, yapım, onarım ve işletme: ısıtma, havalandırma, 

iklimlendirme ve sıcak su sistemleri, gaz dağıtım sistemleri ve gaz 

ekipmanları; 

• Soğutma ve ısı pompası sistemleri; 

• Enerji tasarrufu ve ısı yalıtım sistemleri; 

• Yenilenebilir ve ikincil enerji kaynakları için 

sistemler, hidro-tahrik sistemleri, enerji 

dönüşüm sistemleri. 

  



MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

Departman “Endüstriyel tasarım ve tekstil tekniği” 

Bölüm “Dizayn, teknik  ve tekstil teknolojileri” 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

• Tekstil makinelerinin tasarımı, yapımı ve gelişimi; 

• CAD / CAM sistemli triko ve dikiş ürünlerinin 

otomatik tasarımı; 

• Tekstil üretiminde teknolojik süreçlerin 

organizasyonu ve yönetimi; 

• Tekstil ve giyim tasarımı. 
 

  



MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

Departman “Endüstriyel tasarım ve tekstil tekniği” 

Bölüm “ Bilgisayar tasarımı” 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

• Makinelerin, cihazların ve üretim ortamının tasarımı; 

• Çeşitli tekstil ve giysi tasarımı; 

• Mağazaların, butiklerin ve sergi komplekslerinin mekansal düzeni; 

• Ürün tanıtım malzemelerinin, basılı ürünlerin ve lüks ambalajların 

tasarımı ve üretimi;  

• Medya ürünlerinin görsel-işitsel 

işlenmesi ve üretimi. 

  



 

MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT FAKÜLTESİ 

 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM LABORATUVARI 
 

Öğrencilerin eğitimi, modern ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarda 

şirketler tekniğiyle yapılmaktadır: 
 

• İnce mekanik bileşenlerin ve cihazların otomatik tasarımı ve teknolojisi 

• CNC teknolojileri, CAD / CAM tasarımı ve prototipleme 

• Makine dinamiği 

• Metallerin testi 

• Makine Mühendisliğinde Klasik Teknolojiler 

• Makine yapımında geleneksel olmayan teknolojiler   

• Teknolojiler ve paketleme 

• Tekstil 

• Foton  



İKTİSAD FAKÜLTESİ  
 

Lisans bölümleri 
 

 

 

 
 

◆ ENDÜSTRİYEL YÖNETİM 
 

◆ SOSYAL HİZMETLER  

 

◆ İKTİSAD YÖNETİMİ 

 
 
 
 
 
 

  



İKTİSAD FAKÜLTESİ 

 

Departman „Yönetim” 

Bölüm „Endüstriyel yönetim“ 

Uzaktan Eğitim Laboratuvarı 
 

 

Gerçekleşen alanlar: 
 

İşletme şirketleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluş organizasyon, 

mühendislik, inovasyon ve üretim faaliyetlerinde yönetici ve mühendislik 

uzmanı olarak görev yapmaktadır. 

 

 

 

 

  



İKTİSAD FAKÜLTESİ 

 

Departman “Sosyal ve İşletme Bilimleri” 

Bölüm “Sosyal hizmetler” 

Girişimcilik Merkezi 
 

Gerçekleşen alanlar: 

• Sosyal Yardım Ajansının bölgesel yapıları;  

• Devlet Çocuk Esirgeme Kurumu; 

• Belediye düzeyinde sosyal aktiviteler için idari yapılar; 

• Çocuk suçluluğuyla mücadele için belediye komiteleri; 

• Sivil toplum kuruluşları; 

• Toplumda sosyal hizmetler sağlayan merkezler, 

birimler ve yapılar; 

• Sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; 

• Avrupa yapısal ve yatırım fonları tarafından finanse edilen sosyal 

aktiviteler ve hizmetler alanındaki proje yönetimi ekipleri.  



ERASMUS + PROGRAMI KAPSAMINDA YABANCI 

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM 
 

Gabrovo Teknik Üniversitesi Erasmus + Programından 50'den fazla Avrupa 

üniversitesi ile akademik bir anlaşmaya sahiptir. Erasmus + Programı, şu alandaki 

etkinlikleri desteklemektedir: okul ve yüksek öğrenim. Program, öğrencilere 

başka bir Avrupa ülkesinde 3 ila 12 ay 

arasında bir çalışma süresi 

tamamlamalarını veya 2 ila 12 ay arasında 

pratik eğitim almalarını (staj yapma) 

sağlar. Yabancı üniversitelerde kaldıkları 

süre boyunca, öğrenciler tüm masraflarını 

karşılamak için Avrupa bursları alırlar.  

 Gabrovo Teknik Üniversitesi birlikte 

Schmalkalden Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi (Hochschule Schmalkalden - 

University of Applied Sciences) Almanya ile ortak eğitim ve çift diploma verme 

imkanı sunmaktadır. 
  



 

2021/2022 öğretim yılında tam zamanlı ve yarı zamanlı eğitim bulgarca vatandaşlık 

kullanan öğrenciler için yıllık öğrenim ücretleri (leva): 

  

 

 

 

№ Profesyonel yön 

Eğitim seviyesi 

Dil 

kursu 

Kolej/ Ön 

lisans 
Lisans Yüksek lisans Doktora 

Düzenli 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Bulgarca dil eğitimi (leva fiyatlar) 

1. Sosyal aktiviteler  700 700 750 750    

2. Yönetim ve idare  650 650 650 650    

3. Ekonomi bilimi  410 410      

4. Makine Mühendisliği 750 750 750 800 800 1100 900  

5. Elektrik mühendisliği, 

elektronik ve otomasyon 
750 750 750 800 800 1100 900  

6. İletişim ve bilgisayar tekniği 750 750 750 800 800 1100 900  

7. Malzeme ve malzeme bilimi  750 750 800 800 1100 900  

8. Genel Mühendislik  750 750 800 800 1100 900  



 

2021/2022 öğretim yılında tam zamanlı ve yarı zamanlı yabanci öğrenciler için yıllık 

öğrenim ücretleri (euro): 

 

 

NOT: Çift vatandaşlık olan ve türkçe vatandaşlık kullanan öğrenciler için yıllık öğrenim 

ücreti yarım karşılığında okuyabilirler !!! 

 

№ Profesyonel yön 

Eğitim seviyesi 

Dil 

kursu 

Kolej/ Ön 

lisans 
Lisans Yüksek lisans Doktora 

Düzenli 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Bulgarca dil eğitimi (Euro fiyatlar) İizce dil eğitimi 

1. Sosyal aktiviteler  1120 1120 1400 1400   1200 

2. Yönetim ve idare  1120 1120 1400 1400   1200 

3. Ekonomi bilimi  1120 1120     1200 

4. Makine Mühendisliği 1695 1695 1695 1720 1720 3000 2000 1200 

5. Elektrik mühendisliği, 

elektronik ve otomasyon 
1790 1790 1790 1820 1820 3000 2000 1200 

6. İletişim ve bilgisayar tekniği 1530 1530 1530 1550 1550 3000 2000 1200 

7. Malzeme ve malzeme bilimi  1840 1840 1870 1870 3000 2000 1200 

8. Genel Mühendislik  1730 1730 1750 1750 3000 2000 1200 



 

2021/2022 öğretim yılında tam zamanlı ve yarı zamanlı yabanci öğrenciler için yıllık 

öğrenim ücretleri (euro): 

 

NOT: Çift vatandaşlık olan ve türkçe vatandaşlık kullanan öğrenciler için yıllık öğrenim 

ücreti yarım karşılığında okuyabilirler !!!  

№ Profesyonel yön 

Eğitim seviyesi 

Dil 

kursu 

Kolej/ Ön 

lisans 
Lisans Yüksek lisans Doktora 

Düzenli form 
Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

Düzenli 

form 

yarı 

zamanlı 

form 

İngilizce dil eğitimi (Euro fiyatlar) İizce dil eğitimi 

1. Sosyal aktiviteler  2500 1800 3000 1800   1200 

2. Yönetim ve idare  2500 1800 3000 1800   1200 

3. Ekonomi bilimi  2500 1800 3000 1800   1200 

4. Makine Mühendisliği 2500 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200 

5. Elektrik mühendisliği, 

elektronik ve otomasyon 
2500 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200 

6. İletişim ve bilgisayar 

tekniği 
2500 2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200 

7. Malzeme ve malzeme 

bilimi 
 2500 2210 3000 2210 3500 2300 1200 

8. Genel Mühendislik  2500 1800 3000 1800 3500 2000 1200 



 

ÖĞRENCİ YURTLARI 
 

Öğrenci yurdunda yaşamak isteyen her öğrenci ağırlanır. Kira aylık 45-50 euro arasında 

değişiyor. Aylık bakım 100 ile 150 euro arasında. 

Gabrovo Teknik Üniversitesi öğrencilerine toplam yatak kapasitesi 1 253 olup tamamen 

yenilenmiş modern bir yurtta kalma imkanı sunmaktadır. 

Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerimizin aileleri için de özel otel odaları bulunmaktadır. 

Özel programlar üzerinde calışmak isteyen öğrencilerimizin daha verimli olabilmeleri 

için onlara özel misafir odaları sağlanmaktadır. 
  



 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGE VE PROSEDÜRLER 

 

 

✓ Lise diplomasının fotokopisi. Bu fotokopi yetkili kişiler tarafindan 

tercüme edilip onaylanmış olmalıdır. Diplomanin yaninda lise boyunca 

okunan matematik-fizik derslerinin notlarini gösteren not dökümü 

(transkript) olmalıdır (Apostille!); 

✓ Öğrencinin sağlik raporu. Bu rapor kayıt tarihinden bir ay öncesinden geç 

olmamalı ve ait olduğu devletin yetkili organları tarafindan 

onaylanmalıdır (Apostille!); 

✓ Pasaport fotokopisi; 

✓ Dört adet resim; 

✓ Öğrenciye ait kısa öz geçmiş; 

✓ Üniversite devam edebilmeк için garanti edilen belge. 

  



 

TEKNİK ÜNİVERSİTENİN SAĞLADIĞI İMKANLAR: 

 

 

 Öğrenimlerini bitirmiş öğrencilerin dallarında uzmanlık yapmaları için 

eğitimlerinin devamını sağlamaktadır; 

 Eğitim ve öğretim en yeni ve en üstün 

teknolojiyle gerçekleşmektedir; 

 Sahip olduğu zengin kütüphanesi ile istenilen bilgi 

kolaylikla ulaşılabilir. 

 Sahip olduğu program ve bilgiler uluslararasi bir 

merkez kütüphanesi bulunmaktadır. 
 

 Mezun olan öğrencilerimiz bulgarca ve ingilizce tercüme edilmiş diplomaya 

sahip oluyolar ve bu diplom onlara eğtimini devam etmek tüm dünyada 

geçerlidir. 

 Gabrovo Teknik Üniversitesi’nin kütüphanesi, çağdaş üniversite 

gereksinimlerine uygun olarak inşaat edilmiş modern bir binada 

bulunmaktadır. Üç bilgisayar odası, elektronik dergi ve veri tabanları ile otus 

beş adet internet üzerinden otomatik çalışma yerleri mevcuttur. 



ÖĞRENCİ YURTLARI- EĞİTİM VE EĞLENCE YERİDİR 



ÖĞRENCİ YURTLARI- EĞİTİM VE EĞLENCE YERİDİR 



ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ 
 

Öğrenci yemekhanelerinde toplam 656 yer bulunmakta ve yemekler devlet tarafından sübvansiyon 

yapılıyor. Yurdun her katında mutfak odası var öğrenciler istediği emekleri kendileri pişirebilir. 

Herbir kampüste, dersler arasında keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak kafeteryalar mevcuttur. 

Gabrovo Teknik Üniversitesi öğrencileri üniversitenin spor tesislerinde takım veya bireysel olarak 

spor yapma imkanlarına sahiptir. Ayrıca, sanat ve yaratıcılık alanlarında yetenek ve becerilerini 

geliştirebilirler. Öğrencilere ücretsiz kullanmak üzere 2 adet fitnes salonu sağlanmıştır. 

Gelenek olarak, Gabrovo 

Teknik Üniversi tes i  iş 

adamları ile de irtibat kurmuştur. 

Üniversitimizde, firma ve 

kuruluşlarla irtibatı gerçekleştiren 

ve gerçek koşullarda uygulama ve 

yarı zaman çalışma imkanları 

sunan kariyer merkezi de 

mevcuttur. Müfredat ve progr  

amlar  p e r so n e l  kullanıcıları 

ile sürekli güncellenir ve bu 

husus mezun olan öğrencilere 

belirli alanda iş bulma imkanı 

sağlamaktadır. 



ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ 



KAHVE VE ÇAY MOLASI 



OKUL KAMPÜSLERİ, ÖĞRENME VE DİNLENCE YERİDİR 



Gabrovo Teknik Üniversitesi mezunları sadece yurtiçinde 
değil yurtdışında da çalışma imkanı bulacaktır. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ONLARDAN BİRİ  OL 



MEZUNLAR 



SPOR, ÜNİVERSİTEDE EĞİTİMİN BÖLÜNMEZ PARÇASIDIR 



SPOR VE DİNLENCE TESİSLERİ 



ÖĞRENCİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİ YAŞAMI 



GABROVO' YA HOŞ GELDİNİZ! 

 
 
 
 
 
 

Gabrovo Teknik Üniversitesinden  

mezun olmak hayat boyu bir avantajdır! 



 
 

 

GABROVO ŞEHRİ COĞRAFİK KONUMU BAKIMINDAN 
BULGARİSTAN'IN MERKEZİNDE BULUNMAKTADIR. COĞRAFİK 
KONUMU DIŞINDA KÜLTÜRÜ VE TARİHİ ZENGİNLİĞİ İLE DE 

BİR MERKEZ ŞEHRİDİR. 

ULUSLAR ARASI PLATFORMDA BAŞARILARINDAN SÖZ 
ETTİRMİŞ - ONAYLANMIŞ VE DE TERCİH EDİLEN BİR 

ÜNİVERSİTEDİR. 

 

GABROVO 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

  
 


