ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”
Всеки студент (редовен, задочен) може да проведе практическо обучение в реална работна среда веднъж в
рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен
(бакалавър, магистър). Практическото обучение се състои в провеждане на практика, която
съответства на изучаваната от студента специалност в рамките на 240 (астрономически) часа. За
повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/docs/SP_Instruktsia.pdf

За да започне практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор с
Технически университет - София. Договорът се генерира от уеб системата като PDF файл,
разпечатва се и се подписва в 3 идентични екземпляра.1
Студенът депозира договор за практическо обучение съгласно следния график:
Начална дата на практическото
обучение

от 04 до 07 март, 2014
от 10 до 14 март, 2014
от 24 до 28 март, 2014
oт 31 март до 04 април, 2014

Крайна дата на представяне на договора между
студент и Технически университет2

до 18 февруари, 2014
до 25 февруари, 2014
до 05 март, 2014
до 18 март, 2014

За всеки факултет е назначен функционален експерт както следва:
1. Факултет Автоматика - доц. Васил Балавесов, е-mail: balaves@tu-sofia.bg, тел. 965
3073, каб. 2529
2. Електротехнически
факултет
–
гл.ас
Десислав
desislav_todorov@tu-sofia.bg, тел. 965 2119, каб. 12517

Тодоров,

е-mail:

1 Няма
2

да бъдат приемани договори, попълнени на ръка.
Графикът за подаване на договорите ще бъде обновяван eжемесечно.
1

3. Енергомашиностроителен факултет – доц. Огнян Бекриев, е-mail: bekriev@tusofia.bg, тел. 965 25 67, каб. 2102
4. Машинно-технологичен факултет – доц. Вътко Драганов, е-mail: vdrag@tusofia.bg, тел. 965 37 97, каб. 4538
5. Машиностроителен факултет – доц. Алексей Райков, тел. 965 21 12, каб. 4128
6. Факултет Електронна техника и технологии – доц. Тодор Джамийков, е-mail:
tsd@tu-sofia.bg, тел. 965 21 42/26 64, каб. 1428, 1442-А
7. Факултет Компютърни системи и управление – доц. Даниела Гоцева, е-mail:
dgoceva@tu-sofia.bg, тел. 965 23 38, каб. 1204
8. Факултет по транспорта – доц. Бойко Гигов, е-mail: bgigov@tu-sofia.bg, тел. 965
29 56, каб. 9206
9. Стопански факултет – доц. Татяна Лефтерова, е-mail: tlefter@tu-sofia.bg, тел. 965
39 15/37 33, каб. 3622, 3618
10. Факултет по приложна математика и информатика – доц. Йорданка ПаневаКоновска, тел. 965 34 95, каб. 2568
11. Факултет за английско инженерно обучение – доц. Андрей Еленков, е-mail:
aelenkov@tu-sofia.bg, тел. 965 34 93, каб. 2448
12. Факултет по телекомуникации – доц. Калин Димитров, e-mail: kld@tu-sofia.bg
тел. 965 31-45, каб. 1257
Студентът може да се обръща за съдействие към съответния функционален експерт
относно намиране и избор на свой наставник.
Прием на договори: понеделник - от 9.00 ч. до 12.30 ч.; вторник - от 13:30 ч. до

16.00 ч. в Кариерния център на ТУ-София (уч. корпус 12, каб. 12122, тел. 965
34-40).
ВАЖНО! При потвърдена практика от студент в уеб системата, но при непредставен в
срок договор, се изисква от студента да коригира периода на практическото обучение,
след получаване на съгласие от страна на работодателя. След като периодът за
провеждане на обучение бъде актуализиран, студентът генерира договор, разпечатва го и
го депозира в 3 идентични екземпляра.

2

Всеки от участниците в проекта от страна на ТУ-София се регистрира самостоятелно в
уеб системата на проекта и попълва всички изискуеми данни в профила си и посочва
номер на банкова сметка (IBAN) в ЕКСПРЕСБАНК АД, по която да му бъде преведено
възнаграждение за извършената от него дейност след успешното завършване и отчитане
на работата.
Практическото обучение стартира при наличие на сключен договор между студента
и ВУ и само ако са спазени следните изисквания:
1. Сключен е договор за партньорство при провеждане на практическо обучение между
Техническия университет - София и Работодател преди/едновременно със сключването
на договора със студента. Работодателят сключва договор със ТУ-София еднократно!
2. Сключен е договор за наставничество с ментор за практическо обучение между
Техническия университет - София и Ментор преди/едновременно със сключването на
договора със студента. Менторът сключва договор със ТУ-София еднократно!
3. Сключен е договор с Академичен наставник за участие в провеждане на практическо
обучение между Техническия университет-София и Академичен наставник
преди/едновременно със сключването на договора със студента. Академичният наставник
сключва договор със ТУ-София еднократно!
Студентът избира от уеб системата академичен наставник. Наставникът трябва да
потвърди чрез уеб системата, че ще участва в провеждането на конкретното
практическо обучение.
4. Програмата за студентската практика по съответната позиция с разпределение на
дейности и задачи за практическо обучение с общо 240 часа е изготвена от студента
заедно с ментора и е съгласувана с академичния наставник в срок до 5 календарни дни
след потвърждаване на практиката. Всички действия се извършват в уеб-системата.
5. Графикът на практиката по дати и часове на ден с общо 240 часа е въведен от студента
в срок до 3 календарни дни след дата на потвърждаване на практическото обучение и
графикът е потвърден от ментора. Всички действия се извършват в уеб-системата.
Студентите могат да получат екземпляр от подписания договор всеки петък от 9.30
ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч. в Кариерния център при ТУ-София (учебен
корпус 12, каб. 12122, тел. 965 34-40)
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