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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014-2015

Технически университет – Габрово 
е създаден през 1964 година, за да  
подготвя специалисти за промишле-
ността в Централна България. Днес 
той се утвърждава като модерен 
европейски университет, който ус-
пешно съчетава традициите на ми-
налото с възможностите на настоя-
щето в областта на образованието 
и науката.

Технически университет – Габрово 
е престижен образователен и научен 
център, който предлага качествено 

обучение по съвременни широкопро-
филни бакалавърски, магистърски 
и докторски специалности в облас-
тта на техниката и технологиите, 
стопанските и социалните науки.

Гаранция за това са институцио-
налната и програмна акредитация 
на университета, издадената ак-
редитация от Европейската про-
фесионална асоциация за инженери 
FEANI, както и система за управле-
ние на качеството на обучението, 
научните изследвания и академичния 

състав, която е сертифицирана по 
ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от 
DQS GmbH и IQNet.

Технически университет – Габрово 
участва в европейски и национални 
образователни и изследователски 
програми, осъществява ползотвор-
но сътрудничество с български и 
чуждестранни университети.

Технически университет – Габрово 
се гордее с възпитаниците си, които  
се реализират в страната и в чуж-
бина.

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ИЗБИРАТ 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО!

ДОВЕРЕТЕ МУ СЕ И ВИЕ!

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов,
Ректор на Технически университет - Габрово:
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Изберете специалност във факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“

Специалност АИУТ дава задълбо-
чени знания и умения в областта на 
компютърните технологии и тяхното 
приложение в системите за автома-
тизация. В основата й са заложени 
съвременните постижения на инфор-
мационните, компютърни и комуника-
ционни технологии за автоматизация 
в различни сфери на човешката дей-
ност. 

Обучението е в редовна и задочна 
форма с продължителност четири 
години в образователно-квалифика-
ционната степен „Бакалавър”.  За-
вършилите получават професио-
нална квалификация „Инженер по 

автоматика”. 
Обучението се провежда в шест 

лаборатории, оборудвани с модерна 
техника от водещи фирми в облас-
тта на информационните и управля-
ващи технологии. Лабораториите са 
по: „Средства за автоматизация на 
SIEMENS”, „Програмируеми контро-
лери на UNITRONICS”, „Индустри-
ална автоматизация на BECKHOFF” 
и „Управляваща техника на фирма 
АМК”.

Професионална реализация: про-
ектиране и изграждане на компю-
търно-базирани информационни и 
управляващи системи; разработва-
не на хардуер и софтуер за систе-
ми за автоматизация; проектиране 

и изграждане на системи за сградна 
автоматизация; експлоатация и под-
държане на информационни и упра-
вляващи системи и системи за авто-
матизация; специалисти в отделите 
„Контролно-измервателни прибори” 
и „Автоматика” (КИП и А) на големи 
фирми; сервизна дейност по поддър-
жане на системи за автоматизация и 
компютърна техника; автоматизация 
на дейности в непроизводствената 
сфера, като транспорт, медицина, 
опазване на околната среда и др.

Основно предимство на инженера 
по автоматика е много добрата му 
компютърна подготовка. Благодаре-
ние на нея той може да се реализира 
в сродни области на информационни-
те и компютърни технологии.

Автоматика, информационна и управляваща техника

Учебният план на специалността е 
синхронизиран с учебните планове 
на водещи български и европейски 
университети.

Специализираната подготовка се 
осъществява в съвременни лекцион-
ни зали и десет специализирани 
учеб ни лаборатории с модерна из-
мервателна, презентационна и ком-
пютърна техника. Осигурен е Internet 
достъп. Използват се специализиран 
софтуер и CAD продукти.

Основните учебни дисциплини 
са: Електрически апарати, Електри-
чески машини, Електрически мрежи 
и системи, Техника на високите на-
прежения, Автоматизирано електро-
задвижване, Електрообзавеждане, 

Елек троснабдяване.
Завършилите „Елек  троенергетика и 

електрообзавеждане” се реализират 
като електроинженери във фирмите 
за производство, пренос и разпре-
деление на електрическа енергия. 
Работят като проектанти с регламен-
тирана правоспособност на електри-
чески и осветителни уредби, участват 
в дейности, свързани с експлоатация 
и ремонт на електрообзавеждане и 
електрозадвижване. Те ръководят 
енер гийни отдели и проектантски 

бю ра, звена за монтаж, изпитване и 
експлоатация на електроенергийни 
съоръжения.

От създаването през 1970 г. до 
2012 г. професионална квалифика-
ция “Електроинженер” са получили 
393 студенти в ОКС “Бакалавър” и 
“Магистър-електроинженер” – 1590 в 
ОКС „Магистър”.

Форми на обучение: редовна и за-
дочна. Продължителността на обу че-
ние в образователно-квалифика ци-
он ната степен «Бакалавър» е четири 
години. Професионална квалифика-
ция: Електроинженер

Електроснабдяване и електрообзавеждане



Специалност "Електроника" е 
съвременна специалност, в която 
студентите се обучават в модерно 
оборудвани лекционни зали и ла-
боратории от академичен състав с 
висока квалификация. Тя е от про-
фесионално направление "Електро-
техника, електроника и автоматика", 
акредитирано от Националната аген-
ция по оценяване и акредитация с 
оценка "много добра".

Студентите от специалност "Елек-
троника" получават широкопрофилна 
фундаментална подготовка чрез изу-

чаване на общотехнически и хума-
нитарни дисциплини. Дисциплините, 
формиращи специалността, са свър-
зани с елементната база на електро-
никата, както и с преобразователната, 
компютърната и микропроцесорната 
техника. Теоретичните знания и прак-
тически умения са в направленията: 
проектиране и поддръжка на елек-
тронни устройства и системи за пре-
образуване на електрическа енергия; 
проектиране на цифрови и микро-
процесорни системи; експлоатация 
и ремонт на електронно оборудване; 
електронни технологии; сензори и 
микросистеми; програмируеми ло-
гически контролери и компютърни 
системи; оптоелектроника и оптични 
комуникации. 

Завършилите образователно-ква-
лификационна степен "Бакалавър" с 
професионална квалификация "ин-
женер по електроника" се реализират 
успешно като специалисти по разра-
ботка, поддръжка, експлоатация и 
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Електроника

Специалност „Мобилни и сателит-
ни комуникации” е една от най-дина-
мично развиващите се специалности 
и дава шанс на завършилите да се 
реализират успешно в браншa на 
съвременните комуникации.

На разположение за обучението 
на студентите са осем специализи-
рани лаборатории, обзаведени със 
съвременна специализирана, елек-
тронно-измервателна и компютърна 
техника. Тук студентите провеждат 
практически занятия и научни из-
следвания.

Студентите могат да обогатят зна-
нията си в университетския Радио-
клуб, в CISCO Академия, да получат 

билни и сателитни комуникации“, се 
реализират в следните области: Мо-
билни, кабелни и сателитни комуни-
кации, Цифрови телевизионни систе-
ми, Системи с цифрова обработка на 
видео, аудио и изображения, Компю-
търни комуникации, Сигнално-охра-
нителна, пожароизвестителна и ви-
деонаблюдателна техника и системи.

Студентите имат възможност за 
участие в студентски мобилности с 
цел практика и обучение в партньор-
ски университети във Великобрита-
ния, Германия, Австрия, Франция, 
Литва, Полша и др.

Катедра „Комуникационна техника 
и технологии“ поддържа контакти с 
различни телекомуникационни ком-
пании в региона и с фирми, чийто 
предмет на дейност е в областта на 
комуникационната техника, които 
предлагат на студентите различни 
стажантски програми.

международно признатия CCNA 
сертификат и др.

Основните дисциплини, които се 
изучават: Сателитна и наземна те-
левизия, Мобилни клетъчни кому-
никации, Радиовълнова и радиоко-
муникационна техника, Предаване 
на данни и компютърни комуника-
ции, Телекомуникационни преносни 
линии, Комутационна и мултиплекс-
на техника, Аудио- и видеотехника, 
Осигурителна техника и системи за 
достъп, Специализирана чуждоези-
кова подготовка.

Завършилите специалността „Мо-

Мобилни и сателитни комуникации

маркетинг на електронни устройства 
и системи във фирми с развойна, 
производствена, сервизна и търгов-
ска дейност в страната и чужбина. 
Специализиращата катедра предлага 
обучение по три магистърски специ-
алности - "Електроника", "Автомобил-
на електроника" и "Оптоелектроника 
и лазерна техника".
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Специалност КСТ се радва на ви-
соко доверие за качеството на обу-
чение. С най-високата оценка “Много 
добра” са удостоени квалификациите 
“Бакалавър”, “Магистър” и степените 
“Доктор” по специално-
стите “Компютърни систе-
ми, комплекси и мрежи”, 
“Автоматизация на инже-
нерния труд и системи за 
автоматизирано проекти-
ране” и “Автоматизирани 
системи за обработка на 
информация и управле-
ние”.

Учебните планове и 
програми по КСТ са съ-
образени с изисквания-
та на водещи фирми от 
компютърния бранш и с 
профилите на обучение 
в реномирани европейски 
центрове. Поддържаното партньор-
ство с университети от Европа оси-
гурява мотиви за мобилност на наши 
студенти в сродни висши училища 
извън страната.

Студентите от специалност КСТ из-

граждат ядрото на университетските 
отбори при изявите им в национални 
студентски олимпиади по математи-
ка, информатика, физика и др. Вся-
ка година наши студенти участват и 

заемат челни места в студентската 
научна конференция на Технически 
университет – Габрово.

Завършилите компютърни инжене-
ри се изявяват като изпълнителски 
и ръководни кадри в: проектантски и 

развойни екипи, организации, инсти-
туции и фирми, като системни и при-
ложни разработчици на програмно 
осигуряване, проектанти и конструк-
тори на приложно-специфични вгра-

дени апаратни ком-
пютърни платформи, 
жични и безжични сис-
теми, мрежи и инфор-
мационни технологии; 
производствени пред-
приятия, организации, 
институции и фирми, 
като компютърни ин-
женери, използващи 
положителните стра-
ни от внедряване на 
компютърно-базирани 
информационни тех-
нологии и огранича-
ващи възможни кон-

фликти между хората и системите 
за управление на социални, техно-
логични и производствени процеси; 
като изследователи и проектанти на 
компютърни устройства, системи и 
технологии.

Компютърни системи и технологии

Инж. Боряна Казанджиева, бака-
лавър, „Електроенергетика и елек-
трообзавеждане”:
Съзнателно останах в България

Инж. Виктория Петрова, магис-
тър по Техника и технологии за 
опазване на околната среда: 
Да си отличник – няма рецепта

Моника Савчева, бакалавър, 
„Публична администрация”:
Разгърнах своя потенциал

С моята дипло-
ма от Математи-
ческата гимна-
зия - 5.89 и с две 
отлични оценки 
от матурите мо-
жех да уча в друг 
университет или 
в чужбина, но аз 

избрах Габрово. Кандидатствах 
единствено в ТУ-Габрово, защото 
специалността ЕЕ има традиции 
в университета. По време на обу-
чението изкарах курс за работа 
с AutoCAD към Университетския 
център за следдипломна квали-
фикация. 

Студентските години минаха из-
ключително бързо. Хубави години 
бяха. Лесно е да влезеш в уни-
верситета, трудно е да изкараш. 
За съжаление, ние още след пър-
ви курс останахме наполовина. 
Много хора влизат да учат само 
и само да са студенти, но от тях 
оцеляват само някои.

Макар че бях 
приета в други 
университети, из-
брах ТУ – Габрово 
заради специал-
ността „Техника 
и технологии за 
опазване на окол-

ната среда”. 
Нищо, че бях при мама и тате, 

имах страхотен студентски жи-
вот. Важното е студентът да под-
реди програмата си добре - да 
посещава лекциите редовно, да 
не пропуска купони, да излиза с 
приятели, да подготвя доклад за 
студентската научна сесия. Аз 
имах време да спортувам и да 
печеля медали. 

Моят съвет към колегите е да 
проявят търпение, да се отнасят 
отговорно към своето студент-
ство, за да не разберат чак след 
четири години, когато завършат, 
че не владеят нито теорията, 
нито практиката.  

Изборът на ТУ 
- Габрово бе едно 
от най-добрите, 
взети от мен ре-
шения в личен, 
професионален 
и образователен 
план. По специал-
ността ми, „Пуб-

лична администрация”, придо-
бих много важни за мен знания и 
умения. Чрез тях изградих в себе 
си по-голяма увереност, миро-
глед и насоченост на плановете 
ми за бъдещето, които продъл-
жавам да следвам. 

Университетът ми предостави 
благоприятни възможности да 
разгърна своя потенциал. Част 
от тях са обучение по програма 
„Еразъм” в Германия, участие в 
ежегодната студентска научна 
конференция. Подготовката на 
докладите ми беше друга поло-
жителна практика, която ме при-
канваше да овладявам нови те-
матични предизвикателства. 

Възпитаници на Технически университет - Габрово
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Компютърни технологии в машиностроенето

Изберете специалност във факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ“

Завършилите КТМ могат да ра-
ботят със съвременната техника, 
технологии и програмни продукти 
за конструиране на детайли, възли, 
производствени машини и компле-
кси, създаване на технологии, ин-
струменти, инструментална и техно-
логична екипировка за производство 

на детайли, машини и конструкции, 
технологично и програмно CNC упра-
вление на производствена техника, 
използване на CAD/CAE/CAM систе-
ми за проектиране, бързо прототипи-
ране, изследване и производство на 
изделия в областта на машинострое-
нето, военната, дървообработващата 
промишленост, електропромишле-
ността, енергетиката, автоматизира-
не на производствените процеси в 
машиностроенето, хранително-вку-
совата, фармацевтичната промиш-
леност, внедряване на технологични 
и организационни системи за упра-

вление на качеството в машиностро-
енето. 

Материалната база на специал-
ността включва машини – конвен-
ционални и с програмно управление, 
роботи, измервателна техника, три 
съвременни компютърни лаборато-
рии по конструктивно, технологич-
но проектиране и програмиране на 
процеси за автоматизирани машини 
и комплекси с лицензиран софтуер. 
Специалността е акредитирана от 
Европейската асоциация на инжене-
рите  FEANI. Завършилите я добиват 
права за реализиране, еднакви с тези 
на всички европейски инженери. Ква-
лификация: Машинен инженер

Области на реализация: CAD/CAE/
CAM проектиране, прототипиране и 
внедряване на съвременни произ-
водствени системи и технологии, тех-

Специалност „Мехатроника” е съз-
дадена съвместно с университети и 
висши училища в Германия, с въз-
можност за получаване на немска ди-
плома. Съобразена е със световните 
тенденции в развитието на най-перс-
пективните и иновативни области на 
инженерните науки, като съчетава 
методите на механиката, електрони-
ката и информационните компютър-
ни технологии за създаване на маши-
ни от ново поколение. Студентите от 
образователно-квалификационната 

степен „Бакалавър” при-
добиват знания и умения 
в областта на механиката, 
електрониката, микропро-
цесорната техника, инфор-
матиката и компютърното 
управление. Обучението е 
организирано върху прио-
ритетно използване на CAD/
CAM/CAE и DAQ софтуер, 
което дава възможност за 
бързо адаптиране на инже-
нерните кадри към изисква-

нията на пазара на труда в страна-
та и чужбина.

Завършилите успешно трети курс 
получават възможност за обучение 
в продължение на два семестъра 
във Висшето училище в Шмалкал-
ден - Германия и придобиване на 
немска диплома за висше образо-
вание.

Квалификация: Машинен инже-
нер

Инженерите, завършили спе-
циалност „Мехатроника” могат да 

Мехатроника 

нологично и програмно 
осигуряване на произ-
водствена техника със 
CNC автоматизирано 
управление.

работят като: конструктори на техни-
чески системи, агрегати, машини и 
комплекси с различно предназначе-
ние, съдържащи мехатронни модули; 
конструктори на роботи и робототех-
нически системи; сервизни и мар-
кетингови специалисти във фирми 
с дейност, свързана с интелигентни 
мехатронни системи; специалисти 
по техническа диагностика на маши-
ни, уреди и апарати; ръководители и 
организатори в сферата на производ-
ството, услугите, рекламата, търго-
вията, образованието и държавната 
администрация; консултанти и оди-
тори по управление на качеството в 
машиностроенето.
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Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

Дизайн, техника и технологии в текстила

Специалността отговоря на потреб-
ностите от специалисти за реали-
зиране на Европейската енергийна 
стратегия - 2020 г. за развитие на 
конкурентноспособен, устойчив и 
надежден енергиен сектор. Енергий-
ните технологии и иновации заемат 
особено място в учебния план, който 
отговаря на критериите за придоби-
ване на висше образование по евро-
пейските стандарти в тази област.

Завършилите курса на обучение 
по специалността “Отоплителна, 

вентилационна, климатична и 
газова техника” са професио-
нално подготвени за работа в 
проектирането на системи за 
вентилация и обезпрашаване на 
промишлени и административни 
сгради и комплекси, проектира-
не на системи за климатизация 
на административни и търговски 
центрове, хотели, ресторанти и 
жилищни сгради, проектиране 
на отоплителни, термопомпени 

Специалността „Дизайн, техника 
и технологии в текстила” наследява 
вековните традиции на габровските 
текстилци. Но не само поради тази 
причина към нея има доказан инте-
рес през годините.

Наред с много добрата подготов-
ка по фундаменталните текстилни 
дисциплини, студентите придобиват 
компютърна грамотност и умения да 
използват интегрирани програмни 
продукти и САD-системи, в това чис-
ло за машинно и дизайнерско проек-
тиране, конструиране, моделиране и 
градиране на различни по вид и пред-
назначение облекла.

За обучението на студентите се из-
ползват съвременни версии на про-
грамни продукти за автоматизирано 
проектиране на текстилни машини и 

изделия - Matlab, Cosmos, Design TM, 
Universal Mechanism Lite, nanoCAD, 
Dipos I, Projac, S&A.

Те работят със специализира-
ната програма за автоматизирано 
проектиране на жакардови тъкани 
PROJAC, инсталирана в компютър-
ната лаборатория към катедрата.

В лабораторията по „Проектиране 
и конструиране на облекло” са обо-
собени работни места с учебна вер-
сия на САD-система OPTITEX, която 
се използва за учебните дисциплини 
“Машини и процеси в шевното произ-
водство” и “Мода и дизайн на облек-
лото”.

Катедрата има собствени постиже-
ния в областта на автоматизираното 
конструиране и моделиране на об-
лекла. Разработена е библиотека с 
кройки на основните видове дамски и 
мъжки горни и връхни облекла, която 
е реализирана като добавка (т.нар. 
plugin) към програмата за машинно 
чертане Mechanical Desktop.

Най-новата придобивка в катедра-
та са три нови шевни машини Siruba 
в лабораторията по “Проектиране и 
конструиране на облекло”, които се 
виждат на снимката. 

Форма на обучение: задочно

и сушилни инсталации, проектиране 
на системи за възобновяеми енергий-
ни източници, проектиране на газови 
системи и съоръжения, както и да 
извършват научноизследователска 
работа в областта на отоплението, 
вентилацията, климатизацията и га-
зовата техника.

Подготовката на енергийния инже-
нер по „Отоплителна, вентилацион-
на, климатична и газова техника” се 
извършва по учебен план за ОКС 
„Бакалавър”. Завършилите успешно 

могат да продължат обучението си и 
да придобият ОКС „Магистър” и ОНС 
„Доктор”. 

Дипломираните бакалаври от спе-
циалността могат да се реализират 
като: специалисти в областта на 
енергийните изследвания и внедря-
ване на енергоспестяващи техно-
логии, проектанти на климатични, 
отоплителни, вентилационни, га-
зоснабдителни, хладилни системи и 
инсталации, инженери по поддръжка 
и експлоатация на енергийни сис-
теми, експерти и координатори на 
проекти за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници  
в държавни и частни компании. 

Квалификация: Машинен инженер
Области на реализация: проекти-

ране, конструиране и разработване 
на текстилна техника, автоматизира-
но проектиране на текстилни площ-
ни, трикотажни и шевни изделия с 
САD/САМ система, дизайн на тексти-
ла и облеклото, организация и упра-
вление на технологични процеси в 
текстилното производство.
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Технология на материалите и мениджмънт

Специалност „Технология на ма-
териалите и мениджмънт” е акре-
дитирана от Националната агенция 
за оценяване и акредитация за обу-
чение в образователно-квалифика-
ционни степени „Бакалавър” и „Ма-
гистър” и образователна и научна 
степен „Доктор”.

Тя дава широки възможности за 
реализация на завършилите специа-
листи, както у нас, така и в чужбина. 
Получената фундаментална подго-
товка в областта на материалите и 
технологиите за тяхната обработка, 
както и общотехническа подготовка, 
осигурява формирането на високо-
квалифицирани кадри за съвремен-
ното промишлено производство.

Квалификация: Инженер-технолог

Компютърен дизайн в индустрията

Специалността е привлекателна и 
модерна. В съобразените с държав-
ните изисквания учебни планове са 
застъпени дисциплини, които са с об-
щообразователен, общотехнически и 
специален характер.

Обучението по “Компютърен ди-
зайн в индустрията” се основава на 
потребността на съвременното об-
щество от инженер-дизайнери, които 
са изградени като широкопрофилни 
специалисти, обединяващи знания и 
умения, методи и средства от взаим-
нопроникващи се технологии между 
науката, изкуството, техниката и ин-
дустриалното производство.

Обучението по специалността се 
обезпечава от катедра „Текстилна 

техника и технологии”, 
която разполага с десет 
учебни и с три научноиз-
следователски лаборато-
рии. Оборудвани са със 
съвременна компютърна 
техника. В много от учеб-
ните дисциплини се из-
ползват специфични спе-
циализирани програмни 
продукти. 

В процеса на обучение 
студентите от специал-
ност “Компютърен дизайн 

в индустрията” придобиват знания и 
умения по дизайн на машини, техни-
чески изделия и съоръжения, дизайн 
на текстилни изделия и 
об лекла, дизайн на ре-
клам ни продукти и ин-
формационни системи. 
По време на  учебните 
и специални практиче-
ски занятия студентите 
формират умения да 
про учват и провеждат 
срав нителни анализи на 
изделия, да формулират 
дизайнерски проблеми и 
да извеждат концепции, 
да съставят и предлагат 
цветови и графични ре-

шения, да макетират, документират и 
оценяват дизайнерски проекти.

Форма на обучение: редовно.
Квалификация: Инженер-дизайнер
Широкопрофилната квалификация 

на инженер-дизайнерите е предпос-
тавка за добър прием в държавни и 
частни фирми, както у нас, така и в 
чужбина.

Области на реализация: проектира-
не на машини, уреди, работни места, 
работна, интериорна и производстве-
на среда, разнообразни текстилни 
изделия и облекла, пространствено 
оформление на магазини, бутици, 
изложбени комплекси, визуални ко-
муникации. 
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пълнителните звена на ИАОС.
Квалификация: Инженер-еколог 
Инженерите, завършили специал-

ността ТТООС, са подготвени да ра-
ботят като: експерти и консултанти на 
национални инженерни програми за 
опазване на околната среда (ООС); 
организатори и ръководители, които 
експлоатират съоръжения за ООС; 
експерти по внедряване на европей-

Техника и технологии за опазване на околната среда

Специалността е една от призна-
тите, модерни специалности. Обу-

чението е редовно и в двете образо-
вателно-квалификационни степени 
„Бакалавър” и „Магистър”. Студенти-
те се обучават в добре обзаведени 
зали и лаборатории, оборудвани с 
необходимата компютърна и видео-

техника. Учебните занятия се 
провеждат и в изградения с фи-
нансовата подкрепа на програма 
TEMPUS на Европейския съюз 
„Център по европейски индустри-
ални и екологични стандарти”, на 
територията на най-новите пре-
чиствателни станции в региона, в 
учебните центрове на Национал-
ния парк „Централен Балкан” и из- ски директиви за околна среда (ОС); 

специалисти по научно-изследова-
телска и развойна дейност по опаз-
ване компонентите на ОС; експерти 
в държавни и регионални органи, 
организации и динамични звена, за-
нимаващи се с ОСС; консултанти по 
разработване на нормативни доку-
менти, анализи, прогнози и други по 
ООС; експерти, участващи в екипи за 
оценка на въздействието на замърся-
ванията върху околната среда.

Сградата на Университетската 
библиотека е най-новата и най-впе-
чатляваща в целия учебен комплекс 
на Технически университет – Га-
брово. Тя е построена специално 
да бъде храм на наука-
та, като е съобразена с 
всички съвременни кри-
терии на библиотечно-
то обслужване. 

Библиотеката е съз-
дадена още с откриване-
то на Техническия уни-
верситет преди близо 
петдесет години. Ето 
защо, във фондовете й 
може да се намери ли-
тература за различни 
области на знанието. 
Голяма част от нея са 
учебници и учебни посо-
бия, свързани с изучаваните универ-
ситетски дисциплини.

Чрез Заемната служба, на парте-
ра на библиотеката, може да взе-

Университетската библиотека - пръв помощник на студентите
мете учебници и учебни пособия за 
дома, а в читалните зали може да се 
ползват справочни издания, вестни-
ци и списания, от които се интере-
суват студенти и преподаватели. 

Част от съвременния облик на 
Университетската библиотека са 
трите компютърни зали с над 45 
места. Тук се предоставя свободен 

достъп до Интернет, възможност 
за работа с различни програмни 
продукти, както и търсене на ин-
формация в няколко пълнотекстови 
бази данни.     

Има книгообмен 
с всички универси-
тети в страната 
и в чужбина -  Киев, 
Ниш и ТУ - Митвай-
да, който е най-го-
лемият дарител на 
литература. 

Библиотеката се 
намира непосред-
ствено до Ректо-
рата на висшето 
училище. Оттук за-
почва пътя към ви-
сшето образование 
на всеки новоприет 

студент, докато се дипломира. Ос-
вен широк достъп до литература, 
библиотеката предлага услугите 
принтиране, сканиране и копиране. 
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Социални дейности

Изберете специалност във факултет “СТОПАНСКИ“

Публична администрация

Специалността „Социални дейнос-
ти” предлага богати възможности за 
професионална реализация и разви-
тие на дипломиралите се. Тя е раз-
крита на съвместен европейски про-
ект по програма ТЕМПУС с участието 
на Висшето училище по публична 
администрация и финанси – Лудвиг-
сбург (Германия), Институт по ме-
ниджмънт и публична администрация 
„Торбегакадеми” - Леоварден (Холан-

дия) и Технически университет 
– Габрово. 

Специалистът по социални 
дейности се подготвя за подкре-
пяща, подпомагаща и организа-
ционна работа със специфични 
социални проблеми и рискове за 
индивиди, групи и общности във 
всички сфери и равнища на со-
циалната сигурност. В процеса 
на обучение той трябва да полу-
чи подготовка за обслужване на 
различни категории граждани, 

имащи нужда и право на социални 
помощи и услуги, за ръководене и 
изпълнение на специфичните функ-
ции и задачи на административните 
структури, реализиращи социалната 
политика в страната.

Обучението е на основата на за-
дълбочена теоретична и практическа 
подготовка. Прилагат се добри прак-
тики на вис ши училища в Европа и 
България в областта на хуманитар-

Специалистът по публична адми-
нистрация се подготвя за работа като 
изпълнител и ръководител в система-
та на държавната администрация и 
местното самоуправление, неправи-
телствените организации и различни 
структури от публичния сектор. Той 
е подготвен за решаване на слож-
ните проблеми в публичната адми-
нистрация, свързани със задачите 
на държавното и местното управле-
ние, функционирането на админи-
стративните органи, отношенията на 
гражданите с институциите, админи-
стративните права и задължения на 
гражданите и начините за тяхното 
осъществяване.

Специалистът по публична адми-
нистрация придобива управленски 
умения, юридически и икономически 
компетенции, компетенции по проце-
дурите на вземане на решения в Ев-
ропейския съюз, по електронно и ин-
формационно обслужване, по делово 
общуване и административна етика, 
по управление на проекти.

Студентите получават добра фун-
даментална подготовка, съчетана 
със задълбочено профилиране в кон-
кретни направления на публичната 
сфера. То включва подготовка в об-
ластта на хуманитарните и обществе-
ни науки, езиково обучение и компю-
търна компетентност, целенасочена 
специализирана подготовка и практи-
ческо обучение. Специализираната 
подготовка е базирана на избираеми 
и факултативни дисциплини, чрез 
които студентите имат възможност да 
задълбочат своите знания. 

Обучението се извършва по съ-
временна методика, в интерактивни 
форми, с използване на мултиме-
дии, видеофилми, симулации и др. 
В семинарните занятия се решават 

практически казуси и ситуации. Про-
веждат се практически занятия в те-
риториалната и местна администра-
ция на изпълнителната власт.

Квалификация: Бакалавър по пуб-
лична администрация

Области на реализация: система-
та на държавната администрация и 
местно самоуправление; организа-
ции от публичния сектор; структури 
на юридически лица с нестопанска 
цел.

ните и обществени науки, езиково 
обучение и компютърна компетент-
ност, целенасочена специализирана 
подготовка.

Квалификация: Бакалавър по соци-
ални дейности

Реализация: структури на социал-
ното подпомагане; бюра по труда; 
пробационни служби; здравни заве-
дения; организации за работа с ри-
скови групи; структури по социални 
дейности към общинската админи-
страция.
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Икономика на търговията

Индустриален мениджмънт

Завършилите специалността са 
едни от най-търсените специалисти. 
Според статистически данни десет 
на сто от заетите в икономиката раз-
виват бизнеса си с търговска дейност. 

Ето защо специалността има важно 
място при подготовката на кадри за 
съвременните пазарни условия. Това 
се потвърждава и от факта, че завър-
шилите „Икономика на търговията” са 
с най-висока степен на реализация в 
практиката, а специалността е една 
от най-търсените в университета. 

В процеса на обучение 
студентите овладяват об-
щоикономическата тео-
рия, теорията на пазара, 
на търговската дейност и 
придобиват умения: да изу-
чават, оценяват и предвиж-
дат пазарните промени; да 
организират и оперативно 
да управляват търговската 
дейност с всички присъщи 
й процеси и операции; да 
владеят методите и ин-
струментариума на иконо-
мическия анализ, плани-

рането и прогнозирането и да 
ги прилагат при управлението 
на търговската дейност; да по-
знават и следят тенденциите в 
научно-техническия прогрес и 
да разработват и провеждат ме-
роприятия за иновиране на тър-
говската дейност; да познават 
мотивацията на човешкото по-
ведение, да умеят да управля-
ват персонала и отношенията с 
клиентите и партньорите. 

По време на обучението се 

Завършилите специалността при-
тежават теоретична и практическа 
подготовка за: управление на индус-
триални предприятия, планиране, 
проектиране и мениджмънт на про-
изводствени процеси, организатори, 
мениджъри или експерти в звена на 
индустриални предприятия, създа-
ване и развитие на самостоятелен 
бизнес, разработване на иновацион-
ни технически, технологични и упра-
вленски решения, управление на сис-
теми за качеството, автоматизирано 

проектиране на индустри-
ални продукти, извърш-
ване на консултантска 
дейност и оценяване на 
съответствие със същест-
вени изисквания към ин-
дустриалните продукти.

“Индустриален менидж-
мънт” е първата специал-
ност в Стопански факул-
тет, който е създаден през 
1990 година.

Автономията на Уни-
верситета от този пери-
од позволи съвместно с 

фирма „Балканкар АД” да отговорим 
на обществените потребности чрез 
въвеждане на широкопрофилна спе-
циалност, осигуряваща професио-
нални знания, умения и компетенции 
от областите на техниката, техноло-
гиите, икономиката и мениджмънта. 
Нашият пример последваха всички 
технически университети в България.

Студентите от специалност „Индус-
триален мениджмънт” се обучават в 
специализирани лаборатории, обо-
рудвани със съвременна техника и 

поддържат тесни връзки със сродни 
университети в страната – канят се 
преподаватели от Стопанска акаде-
мия – Свищов, УНСС , представители 
на бизнеса. 

Завършилите имат компетенциите 
да създават, организират, оперативно 
и стратегически да управляват както 
дребния и среден бизнес, така също 
и крупни компании в тази сфера.

Квалификация: Икономист
Области на реализация: стартира-

не и развитие на търговски бизнес; 
кредитиране на търговски дейности; 
организация и управление на търгов-
ска дейност; пазарни проучвания.

модерен софтуер. Това ги подпомага 
в придобиването на практически опит 
и умения при изследването и разре-
шаването на проблемни ситуации от 
областта на икономиката, управле-
нието и общото инженерство.

Специалността “Индустриален 
мениджмънт” има уникалната въз-
можност да осъществява мечтите на 
съвременния млад човек за обучение 
в интердисциплинарна област на тех-
никата и икономиката. Тази учебна 
година ще завърши дванадесетия ви-
пуск на специалността.

Принос за съвременната специ-
алност имат всички преподаватели 
от ТУ - Габрово, които непрекъснато 
въвеждат научните новости в обуче-
нието с цел атрактивни  интердисци-
плинарни учебни занятия в учебните 
програми и провеждане на интересни 
практически упражнения за студенти-
те.

Продължителността на обучение в 
ОКС „Бакалавър” е четири години (ре-
довна и задочна форма). 

Професионална квалификация: 
Инженер-мениджър
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Партньорски фирми

Стопанско управление

Обучението в ОКС „Бакалавър” 
съответства на концепцията за ака-
демично образование с интердис-
циплинарен характер. То обвързва 
всички функционални направления 
на дейност на бизнес организации-
те – маркетинг, персонал, финанси 
и производство, които се допълват с 
компетенции за комуникация и при-
ложение на компютърните системи и 
технологии в управлението. 

Продължителността на обучението 
е четири години в редовна или задоч-
на форма. Професионална квалифи-

кация: Бакалавър по стопанско упра-
вление.

Студентите получават: 
       • Базови икономически и 

упра вленски знания - икономикс, 
ико номика на предприятието, ин-
форматика, основи на управлението, 
търговско право, маркетинг, счето-
водство, финанси и др.; 

       • Специализирани знания за 
управление на организацията – упра-
вление на човешките ресурси, плани-
ране и прогнозиране, стратегическо 
управление, производствен менидж-
мънт, управление на иновации и ин-
вестиции, управление на проекти, 
управление на качеството и др.; 

       • Математически и техноло-
гични знания – приложна математи-
ка, статистика, количествени мето-
ди в управлението, производствени 
системи и технологии, индустриална 
електроника, комуникационна техни-
ка и технологии, компютърни системи 
и технологии, и др.; 

       • Знания по избираеми и фа-
култативни дисциплини – екология и 

Освен специалисти с висше об-
разование, към Центъра за след-
дипломна квалификация могат да 
се обучават и студенти. Тяхната до-
пълнителна подготовка се води па-
ралелно с тази по основната им спе-
циалност. Обучението се провежда 
съгласно изискванията на Закона за 
висше образование и Правилника за 
дейността на Технически универси-
тет - Габрово. 

Преподавателите са основно от ТУ 
– Габрово, но се канят и преподава-
тели от други университети, както и 
учени от БАН. Продължителността 
на обучението по дадена квалифика-
ционна форма се определя от учебен 
план и е в рамките от един до три 
семестъра. Провеждат се и кратко-
срочни курсове с продължителност 
до един месец. Обучението завърш-
ва с полагане на изпит, на Държавен 
изпит или със защита на дипломна 
работа. 

опазване на околната среда, здраво-
словни и безопасни условия на труд, 
електронен бизнес и др.

Специалността „Стопанско упра-
вление” е към катедра: „Менидж-
мънт”. 

Завършилите специалността „Сто-
панско управление” в ОКС „Бакала-
вър” притежават теоретична и прак-

тическа подготовка за реализация 
като: ръководители на различни рав-
нища в структурата на управление на 
бизнес организации, функционални, 
линейни и щабни специалисти във 
функционални области на дейност, 
ръководители, координатори и кон-
султанти на проекти, ръководители 
и организатори на собствен бизнес, 
специалисти по диагностика и ино-
вационни управленски решения, спе-
циалисти и администратори в евро-
пейски структури.                                Петя Сотирова, офис мениджър

  „Подемкран" АД е водеща машиностроителна компания на българския и 
международния пазар. Повече от 50 години марката „Подем” се утвържда-
ва като символ на качествени телфери, кранови компоненти и индустри-
ални кранове. Много от успешно завършилите Технически университет - 
Габрово намират своята реализация в „Подемкран”, като спомагат да се 
развиват и внедряват нови идеи, продукти и технологии.
Към момента студенти от ТУ – Габрово придобиват стаж в различни 
наши отдели - конструктивно-технологичен, счетоводен, търговски и др. 
Програмата се оказа много ползотворна и за техния старт в кариерата, 
и за "Подемкран" АД. Първите стажанти вече приключиха периода на стаж 
и за наша гордост сега са част от екипа ни, като получават заплащане 
над средното за региона.
Ето какво сподели Рафаил Иванов, един от хората, които ги насърчават и 
обучават в тънкостите на бъдещата им професия: "Мисля, че идеята на 
тази програма - да се даде шанс  на младежите - е много добра. Мнението 
ми е, че програмата е полезна, както за стажантите, така и за фирмата. 
Те проявяват положителни качества като адаптивност, добри компютър-
ни и технически умения в работата си. Това са млади хора с много енергия 
и любознателност. 
Доволни сме, че ги задържахме, но все пак имаме наблюдения, че теоре-
тично-практическите знания на студентите не винаги отговарят на ре-
алните предизвикателства в производството ни.
Като цяло "Подемкран" АД е отворен за млади специалисти със силна мо-
тивация и е в тясно сътрудничество с Университетския кариерен център. 
Дори към момента се набират желаещи студенти да придобият стаж, 
който, освен доходи, ще им донесе и добър начален старт в професиона-
лен план. Тук те не само имат възможност за придобиване на практически 
опит, но и за повишаване на квалификацията си и кариерно развитие.

Център за следдипломна 
квалификация
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Технически колеж - Ловеч

Направление "Машиностроене":

Специалност "Автомобилно машиностроене"

Универсална широкопрофилна 
специалност за подготовка на спе-
циалисти за нуждите на машиностро-
енето, тежката и леката промишле-
ност. Придобиват се  знания и умения 

в областта на разработването и 
внедряването на традиционни и нови 
материали и технологии, съвременни 
компютърни  методи за   програми-
ране, конструиране и разработка на 

Технически колеж - 
Ловеч е създаден през 
1989 г. с цел подготовка 
на специалисти с висше 
техническо образование 
в областта на машино-
строенето, електротехни-
ката, електрониката, ав-
томатиката и текстилната 
техника за нуждите на ин-
тензивно развиващата се 
по това време индустрия 
в региона.  

За своето близо чет-
върт вековно съществу-
ване  от колежа са по-

технологични процеси и екипировка. 
Завършилите специалността могат 
да работя като технолози, конструк-
тори, технически  надзор, организа-
ционна и други дейности, свързани с 
функционирането и управлението на 
фирмите.

Специалносттa отговаря на изисква-
нията на променящата се инфра-
структура в региона. Завършилите 
притежават съвременна  многообраз-
на,   фундаментална и  практиче-
ска подготовка, получена в модерни 
учебно-лабораторни условия. В прак-

тическото обучение се  използва  ма-
териално-производствената  база   на   
Автомобилен    завод – гр. Ловеч.   
  Реализацията  на завършилите  спе-
циалисти   е   във фирми,  произво-
дители на автомобили, оборудване, 
изработка  на  детайли и резервни 

части  за  автомобили, дистрибутори 
и  потребители на МПС. Специал-
ността позволява реализация   като 
конструктори,  технолози,  мотаж-
ници, диагностици,  маркетингови  и 
организационно-управленски  персо-
нал в машиностроителни и автомоби-
лостроителни предприятия.

лучили дипломи над 
1700 студента. 

Развитието на коле-
жа през годините по-
казва устойчива тен-
денция и адаптивност 
на учебния процес и 
специалностите към 
променящите се дина-
мично икономически 
условия.  

В момента обуче-
нието се провежда в 
четири акредитирани 
специалности, по три 
професионални на-
правления.

Специалност "Машиностроене"
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Специалност "Компютърни системи и технологии"

Специалност "Електротехника"
сервизирането на електротехниче-
ски устройства, енергийни и комуни-
кационни съоръжения, индустриал-
на  автоматизация и телемеханика 
в индустрията, селското стопанство, 
битовата техника и транспорта. Полу-
чените знания и умения позволяват 

Широкопрофилна  специалност за 
универсална подготовка на кадри в 
областта на електромашиностроене-
то, енергетиката, транспорта, съоб-
щенията и други области, свързани 
с  проектирането, производството, 
експлоатацията, диагностиката и 

Направление ”Електротехника, електроника, автоматика”:

Технически колеж - Ловеч

успешна реализация и бърза адап-
тивност за работа   в условията на 
пазарна икономика.

Завършилите специалността могат 
да работят като организатори  про-
изводство и управленски персонал, 
както и като конструктори, технолози, 
сервизни, консултантски  и маркетин-
гови специалисти.

Направление”Комуникационна и компютърна техника”

Атрактивна специалност с многоо-
бразни възможности   за   реализация. 
Студентите придобиват специализи-
рани знания по компютърни системи 
и технологии, както и практическа 
подготовка за използване на съвре-
менните информационни технологии. 
Формират се умения по компютърно 
проектиране и анимация, експлоата-
ция, поддържане и ремонт на ком-

пютри и компютърни мрежи. В обу-
чението се усвояват специализирани  
програмни продукти за проектиране 
в електрониката, електротехниката, 
машиностроенето и компютърната 
графика, CAD/CAM/CAE системи  и  
др. Завършилите      специалността 
са  предпочитани  кадри  във  фир-
ми  за разработване,   използване   
и   поддържане  на   информационни  

технологии  и компютърна  техника, 
във финансови и банкови институ-
ции  за внедряване  и  поддържане 
на програмни  продукти  и  апаратни 
средства.  

Студентите могат да се реализи-
рат в областите: компютърно про-
ектиране,  мрежово програмиране, 
компютърна графика и анимация, в 
поддръжката и ремонта на компютри, 
компютърни мрежи, WEB дизайн, в 
мултимедията и рекламата.

УЧАСТИЯ В СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ СЕСИИ
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«Идеал Стандарт – Видима» АД, 
гр. Севлиево е признат лидер в про-
изводството на санитарна арматура 
и санитарна керамика, част от меж-
дународната компания «Идеал Стан-
дарт Интернешънъл». 

Партньорски фирми
Осигуряването 

на квалифицира-
ни и мотивирани 
кадри, чрез които 
да градим нашето 
развитие е сред 
приоритетите на 
компанията. В 
тази връзка ние 
насърчаваме и 
подпомагаме про-
фесионалното и 
кариерно развитие 
на младите хора 
в България, като 
организираме ста-

жантски програми, участваме в «Дни 
на кариерата», бизнес форуми и др.

Компанията предлага разнообраз-
ни стажантски програми, съобразно 
спецификата на работа и различни-
те видове производства. Студентите 

Д-р инж. Руслан Папазян, Из-
пълнителен директор на „АББ Аван-
гард“ АД:

АББ е водещ шведско-швейцарски 
и н ж е н е -
р и н г о в 
концерн в 
областта 
на енер-
гетиката и 
автома ти-
з а  ц и я т а 
на произ-
водства. 
Д р у ж е -
с т в о т о 
присъст-
ва в Бъл-

гария с три производствени предпри-
ятия в Севлиево, Раковски и Петрич, 
отдел "Управление и продажби" в Со-
фия и ремонтна база във Варна. Към 
момента за АББ в България работят 
над 1200 души. 

От скоро имаме сътрудничество с 
Университетския кариерен център. 
АББ дари измервателна и тестова 
апаратура на ТУ - Габрово. Резулта-
тът от този контакт е, че към екипа 
ни се присъединиха студенти, които 
работят към отдели за развойна дей-
ност и производство.

Приблизително една четвърт от 
всички служители в АББ са завърши-
ли Технически университет - Габрово. 

Ваши студенти са в развойната дейност и производството

Имаме колеги, които едновремен-
но работят във фирмата и са ваши 
студенти. Нашите кадри представят 
всички специалности в университета 
– инженерни и икономически, но ос-
новно те са от специалността „Елек-
трообзавеждане и електроснабдява-
не”. Радваме се, че възпитаници на 
ТУ – Габрово са в ръководствата на 
отдели, в производството и в админи-
страцията.

Фирма АББ е използвала потен циа-
ла на преподавателите и студен ти те 
за усъвършенстване на произ вод-
ствената гама. Това става най-често 
под формата на дипломни работи. 
Потенциалът за развитие в тази на-
сока е голям. В бъдеще можем да 
работим по теми за усъвършенства-
не на производствени процеси, ав-
томатизация и електронен обмен 
на производствени данни, развойна 
дейност.

Стабилните и добре развити връз-
ки между бизнеса и университета, 
според мен, тепърва предстоят. За 
да се създаде база за тези връзки, е 
необходим регулярен процес на дис-
кусия на нуждите на бизнеса, както 
и постоянен обмен на хора и идеи 
между бизнес и академичните среди. 
Този обмен може да е под формата 
на дипломни работи и на общи проек-
ти под шапката на бизнес-инкубатори  
или други организации.

Живко Желязков, ръководител 
отдел ЗБУТ:

Милена Богданова, Директор "Човешки ресурси – 
Източна Европа", "Идеал Стандарт Интернешънъл"

могат да придобият опит в области 
като механика и електротехника, мар-
кетинг и продажби, дистрибуция, ло-
гистика, информационни технологии 
и др. До момента, в организираните 
стажантски програми са участвали 
над 160 студенти с разнообразни про-
фили на обучение и специалности. 
Половината от студентите, получили 
предложение за професионално раз-
витие в компанията, са възпитаници 
на ТУ – Габрово.

Практиката при нас показва, че 
партньорските програми за сътруд-
ничество с местните училища, както 
и стажантските програми с висши 
училища успешно подпомагат профе-
сионалната ориентация на младите 
хора, спомагат да бъдем припозна-
вани като предпочитан работодател и 
осигуряват на компанията кадрите, от 
които се нуждаем.

Признание за подготовката в 
ТУ-Габрово

„Мини Мари-
ца-изток” ЕАД 
гр. Раднево е 
н а й - г о л я м о т о 
въ гл ед о б и в н о 
предприятие в 
България. 

Годишно  се 
добиват около 
30 милиона тона 

въглища. Основни консуматори на 
въглищата, добивани от мините, са 
топлоелектрическите централи в ре-
гиона с инсталирана мощност над 
3000 мегавата.

В „Мини Марица-изток” ЕАД в мо-
мента работят много възпитаници на 
ТУ- Габрово. Техният брой към мо-
мента е 189 души.

Това е голямо признание за нивото 
на подготовка, което дава ТУ – Габро-
во, при положение, че мините са за-
пазена марка за реализация основно 
на инженери - възпитаници на МГУ 
„Св. Иван Рилски” - София.

Нещо повече, в момента има кадри, 
които са във висшия мениджмънт на 
дружеството - управител на рудник, 
директор по ремонта, ръководители 
на отделите: Енергиен, Механичен, 
Здравословни и безопасни условия 
на труд, ръководители на цехове и 
участъци, диспечери, квалифицира-
ни работници и т.н.
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Карнавал Находчивост

Да завършиш Технически университет - Габрово
е предимство за цял живот!
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Добре дошли в Габрово!

ГабровоВтори учебен корпусРекторат

Да имаш въз-
можност и да 
бъдеш част от 
с т уд е н тс к ата 
общност днес е 
не само необхо-
димост за бъде-
ща реализация, 

но и възможност за себеоткриване, 
себедоказване и промяна на заоби-
калящия ни свят, защото имено с 
Вас - днешните студенти, са свър-
зани надеждите за решаване на 
все повече въпроси отправени от 
обществото. 

За да отговорите на тези въпроси и 
на съвременните икономически усло-
вия обаче, е задължително да бъдете 
по-конкурентоспособни и адаптивни 
към променящата се среда. Убеден 
съм, че това може да постигнете в 
избрания от Вас Технически универ-
ситет – Габрово. 

Технически университет – Габрово 
винаги е бил сред водещите в стра-
ната. 

Въпреки сериозните предизвика-
телства, пред които сме изправени 
днес, всички ние, които сме отговор-
ни за създаването на по-благопри-
ятна и насърчаваща среда за разви-
тие продължаваме да работим и да 

се стремим към модернизация на 
българското висше образование. 
Постигнем ли това сигурен съм, че 
отново ще завоюваме сериозни по-
зиции в класацията на европейското 
образование. 

На Вас, скъпи студенти, желая 
упоритост и всеотдайност, а на 
преподавателския колектив на Тех-
ническия университет пожелавам 
успешно да следват поетия път в 
развитието на качествено висше об-
разование, за да реализираме инте-
лектуалния потенциал на Габрово 
тук и сега! 

Николай Григоров - Областен уп-
равител на Област Габрово

Скъпи студенти,
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Уважаеми 
кандидат-студенти,

Пред вас е възможността да се 
обогатите със знания и да изберете 
бъдещето си в духа и традициите на 
Технически университет - Габрово, 
който става на 50 години.

За да станете част от студент-
ската общност на Технически уни-
верситет – Габрово използавайте  
on-line подаване на документи на 
адрес http://umis.tugab.bg/online. 

Не пропускайте възможността 
да тествате знанията си на on-line 
състезания и изпити на адрес http://
umis.tugab.bg/tests/ 

Възползвайте се от предва-
рителните кандидатстудент-
ски изпити по математика, 
български език и литература, 
география и общотехническа 
подготовка (ОТП), които ще се 
проведат паралелно в Габрово, 
Монтана, Плевен, Стара Загора 
и Хасково. Документи ще се при-

емат в Габрово и още в 28 града на 
страната, посочени на страницата на 
университета. (тел. за справка  066/ 
801 219)

Всеки кандидат-студент, явявайки 
се на повече изпити, има шанса за 
постигане на по-високи резултати и 
съответно по-висок бал при класира-
нето. Така с лекота ще изкачи стълба-
та към желаната специалност.

За всички инженерни специалности 
в балообразуването могат да участ-
ват оценките от конкурсните изпити 
по: математика, български език и ли-
тература, общотехническа подготов-
ка и география /по избор/. 

За всички социални и стопански 
специалности могат да се използват 
оценките от конкурсните изпити по: 
математика и български език и лите-
ратура и география /по избор/. Изпи-
тите са под формата на тест.

Запазва се и възможността за из-
ползване на оценки от Държавните 
зрелостни изпити /матури/ за завър-
шилите в периода 2008 г. - 2014 г. За 

всички инженерни специалности 
могат да се използват оценките от 
Държавните зрелостни изпити по: 
математика, физика и астрономия, 
български език и литература или ге-
ография и икономика. 

За всички социални и стопански 
специалности могат да се използват 
оценките от Държавните зрелостни 
изпити по: математика, български 
език и литература, география и 
икономика, история и цивилизация, 
философски цикъл.

Технически университет – Га-
брово предоставя три класира-
ния, съобразени с реда на жела-
нията, посочени при подаване на 
документите за кандидатства-
не.

Повече информация за кан-
дидат-студентите: www.ksp.
tugab.bg

    УСПЕХ !

  Доц. д-р инж. Петър Петров, 
зам.-ректор "Учебна дейност"

Очакваме ви в Технически университет - Габрово

Битовите условия на "Студентски столове и общежития" ЕАД 


