ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАРА ЗАГОРА

Специалност „Автотранспортна и земеделска
техника” е в професионално направление
„Машинно инженерство”. В нея се подготвят
специалисти,
притежаващи
задълбочени
теоретични знания и практически умения
едновременно в областта на техниката и
технологиите, в автомобилния транспорт и
земеделието.

ФАКУЛТЕТ
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
ЯМБОЛ

„Автотранспортна и земеделска техника“
Образователно-квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”

.

АВТОТРАНСПОРТНА
И ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕХНИКА

Обучението в ОКС „Бакалавър” се провежда в
редовна и задочна форма, и е с продължителност
4 години. Завършилите специалността получават
професионална
квалификация
„машинен
инженер”.
Инженерът по „Автотранспортна и земеделска
техника“ притежава широко обхватна подготовка
и може да работи в инженерно-технически
служби и организации, свързани с превоз на
товари и пътници, диагностика и сервиз на
транспортна и земеделска техника, земеделски
кооперации, и други организации в областта на
транспорта и земеделието.

Инженерът по „Автотранспортна и земеделска
техника“ умее:
● Да осъществява диагностика, обслужване и
ремонт на автотранспортна и земеделска
техника;
● Да извършва ефективен избор на транспортни
средства за превоз на товари и пътници;
● Да организира и ръководи транспортни
дейности;
● Да
внедрява
гаражни
и
сервизни
технологични съоръжения;
● Да
прилага
ефективни
механизирани
технологии в земеделието;
● Да прави избор на земеделска техника, да
съставя машинно-тракторни агрегати, да
извършва необходимите регулировки и да
организира извършването на механизираните
операции в земеделието;
● Да прилага съвременните информационни
технологии в транспорта и земеделието, и др.
По време на обучението студентите могат да
получат
допълнителни
професионални
квалификации “Учител” и “Инструктор за
обучение на водачи на МПС”. Те дават
възможност на завършилите да работят във
фирми и организации, в които се подготвят
водачи на МПС, да извършват периодични
технически прегледи на МПС и др.
Образователно-квалификационна степен
„МАГИСТЪР”
Обучението е с продължителност 1 година след
завършена ОКС "Бакалавър" в направление
„Машинно инженерство” и 2 години след
завършена
ОКС
"Бакалавър"
в
други
професионални
направления
или
ОКС
"Професионален бакалавър" в направление
„Машинно инженерство”. Завършилите получават
професионална
квалификация
„магистъринженер”.

Завършилите могат да се реализират като
инженери в транспортни и спедиторски фирми за
превоз на товари и пътници; във фирми,
извършващи поддръжка и ремонт на транспортна
техника; в сферата на публичната администрация
на длъжности, касаещи транспортната дейност;
консултанти и експерти в неправителствени и
браншови организации, свързани с транспорта.

Магистърски програми
„Автотранспортна и земеделска
техника”
Програмата дава знания в областта на
проектиране
и
конструиране
на
автотранспортната и земеделската техника;
оптимизиране на производствените процеси и
оценка на ефективността им; фирменото
управление; управлението на екипи.
Магистър-инженерите могат да се реализират
като ръководители на фирми и екипи,
извършващи
проектантски,
производствени,
търговски
и
др.
дейности,
свързани
с
експлоатацията, поддръжката и ремонта на
автотранспортната и земеделската техника,
експерти във фирми и държавни институции,
преподаватели и др.
●

Организация и управление на
транспорта
Студентите получават знания в областта на
транспортната
техника
и
инфраструктура,
логистика
на
транспортните
процеси,
взаимодействието между видовете транспорт,
моделирането на технологичните процеси в
сервизната дейност; превоза на опасни и
специфични товари, системите за осигуряване на
безопасността на движението.
●

● Автотехническа експертиза
Програмата дава знания в областта на
правораздаването и застрахователното дело;
приложение на компютърни технологии при
разследване
на
пътно-транспортните
произшествия;
разследване
и
анализ
на
пътнотранспортните
произшествия
и
управлението на екипи.
Завършилите могат да се реализират като
автоексперти при разследване на ПТП в съда,
прокуратурата и полицията, оценители на
автомобилна техника, вещи лица при ликвидация
на
щети
в
застрахователни
компании,
преподаватели.

За
подготовката
на
студентите
са
осигурени:
● висококвалифициран
преподавателски
състав;
● добра материална база;
● студентско общежитие и студентски стол;
● съвременна спортна база;
● възможности за обучение в Европейски
университети по програма Еразъм +;
● възможности за участие в научноизследователски проекти;
● възможности за участие в студентски стажове
и практики у нас и в чужбина.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38
Кандидатстудентска информация
http://uni-sz.bg,http://uni-sz.bg/truni5/
Телефони: 046 669149; 0882000895;
046 669182; 0887337797
Транспорт до ФТТ
Автобуси № 1 и 20 от жп гара Ямбол
Автобуси № 1, 16 и 20 от автогара Ямбол

