ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАРА ЗАГОРА
ФАКУЛТЕТ
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
ЯМБОЛ

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
ЯМБОЛ е основно звено в структурата на
Тракийски университет – Стара Загора. Освен
обучение в образователно – квалификационни
степени
„БАКАЛАВЪР“,
„МАГИСТЪР“
и
образователна и научна степен „ДОКТОР“, във
Факултета
се
извършва
следдипломно
обучение
за
придобиване
на
професионална квалификация в следните
форми:
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
 Инструктор за обучение на водачи на
МПС
 Учител (Педагогическа
правоспособност)
 Транспортна техника и технологии
 Механизация на селското стопанство
 Придобиване на правоспособност за
провеждане на практическите изпити
на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на
МПС от различни категории
 Техника и технология на облеклото
 Производство и обслужване в
заведенията за хранене и развлечения
 Производство и обслужване в
заведенията за хранене

СЛЕДДИПЛОМНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

КУРСОВЕ
 Автотехническа експертиза“
 Периодично обучение на технически
специалисти за „Извършване на периодични
прегледи за проверка на техническата изправност
на пътни превозни средства, проверки на
допълнително монтираните в моторните превозни
средства уредби, които позволяват работата на
двигателя с втечнен природен газ или сгъстен
природен газ и прегледи и проверки на пътните
превозни средства за превоз на опасни товари”

 Периодично обучение на председатели
на изпитни комисии за провеждане на теоретични
изпити за придобиване на правоспособност за
управление на МПС (теория)
 Периодично обучение на председатели
на изпитни комисии за провеждане на
практически
изпити
за
придобиване
на
правоспособност за
управление на МПС
(практика)
 Периодично обучение на
преподаватели за подготовка на водачи на МПС
 Проектиране с AutoCad I част
 Проектиране с AutoCad II част
 Проектиране с Inventor
 Проектиране със SolidWorks I част
 Проектиране със SolidWorks II част
 Проектиране със SolidWorks III част
 Дигитални умения за начинаещи:
работа с компютър, текстообработка,
електронни таблици
 Дигитална компетентност:
Текстообработка и електронни таблици
(напреднали)
 Дигитална компетентност: Обработка
и съхранение на данни с електронни
таблици и бази от данни (напреднали)
 Дигитална компетентност:
Информационна грамотност, работа в
интернет, онлайн сътрудничество и
комуникации, ИТ сигурност и защита
на данните
 Дигитална компетентност: Създаване
на цифрово съдържание,
текстообработка и презентиране
(напреднали)
 Дигитална компетентност:
Разработване и управление на проекти.
Онлайн сътрудничество и
комуникации
 Обектно-ориентирано програмиране
 Европейски сертификат за
компютърни умения (ECDL)

Лицензираният Център за професионално
обучение към Тракийски университет,
Факултет „Техника и технологии” – Ямбол,
провежда обучение по 30 професии:
























Програмист
Машинен техник
Икономист-информатик
Оператор на компютър
Стругар
Монтьор на транспортна техника
Хлебар-сладкар
Оператор в производството на
облекло
Шивач
Монтьор на селскостопанска
техника
Помощник-възпитател
Сътрудник в бизнес услуги
Подавач консултант
Сътрудник в малък и среден бизнес
Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации
Сътрудник социални дейности
Сервитьор-барман
Дизайнер
Оперативен счетоводител
Офис-секретар
Електромонтьор
Готвач
и др.

Тракийски университет, Факултет „Техника
и технологии“ – Ямбол притежава Лиценз
за обучителен и тестов център за
сертифициране за European Computer
Driving
License
(ECDL;
Европейски
сертификат за компютърни умения).
Центърът функционира във Факултета от 2011г.
Тестове се провеждат организирано всяка
учебна година през м. ноември и м. април и
при подадена заявка от лица, които искат да
получат ECDL сертификат.
В проекта ECDL са обхванати основните знания и
умения, прилагани от потребителите при
ежедневното използване на компютър, които са
обособени в следните десет модула:
o Модул 1 – Компютърни oснови
o Модул 2 – Мрежови oснови
o Модул 3 – Текстообработка
o Модул 4 – Електронни таблици
o Модул 5 – Работа с База Данни
o Модул 6 – Презентации
o Модул 7 – Онлайн Сътрудничество
o Модул 8 – Планиране на проекти
o Модул 9 – Редактиране на изображения
o Модул 10 – Уеб редактиране
Сертификат ECDL Base Profile
Издава се на кандидат, издържал успешно наймалко три от седемте ECDL теста по съответните
модули, с изключение на Модул 1.
Сертификат ECDL Standart Profil
Издава се на кандидат, издържал успешно
тестовете и по седемте ECDL модула.
Обучението се провежда в зала № 332, обзаведена
със съвременна компютърна техника.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38
http://uni-sz.bg/truni5/
За контакти: инж. д-р Мария Николова –
каб. 230; тел. (046) 64-01-23;
(+359)889339932

