
 
 

 

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО 

„ПРОЕКТИРАНЕ СЪС SOLIDWORKS – III ЧАСТ“ 
 

Целта на курса е даде базови познания на студентите за автоматизираното проектиране на 

детайли и изделия, създаването на сглобени единици и начина на оформяне на конструктивна 

документация чрез използване на CAD продукт и е подходящ за курсисти, преминали обучение по 

„Проектиране със SolidWorks – II част“.  

Учебната програмата е изградена на основата на програмния продукт “SolidWorks”, продукт на  

най-големия концерн за разработка на системни решения за CAD CAM проектиране - фирма Dassault 

Systémеs. SolidWorks e 3D CAD софтуер за инженерно проектиране в областта на машиностроенето, 

индустриалното оборудване, потребителските продукти, автомобилостроенето, самолетостроенето, 

роботиката, енергетиката и много други. 

Практическите упражнения се провеждат в специализиран кабинет, снабден с необходимата 

техника и лицензиран софтуер. 

Обучението  завършва с полагане на окончателен изпит за придобиване на знания и умения, 

който включва писмен изпит – тест и практическа задача.   

Писменият тест съдържа 30 въпроса, които са свързани с теоретичния материал. Задължително 

условия за преминаване към практическата задача е успешно полагане на теста. Практическата задача 

включва разработване на сглобена единица и необходимата конструктивна документация по зададено 

индивидуално задание, в рамките на 60 минути. Окончателната оценка се оформя след защита на 

практическата задача.  

 

 

Форма на обучение – групова, максимален брой курсисти в групата – 9.  

Срок на обучение – 6 дни. 

 

Изисквания за кандидатстване: 

 

 Изискване за минимална възраст - Лицата да са навършили 16 години 

 Входящо минимално образователно равнище - Завършен начален етап на основното 

образование. 
 

Необходими документи за записване: 
1. Копие на дипломата за завършено образование. /уверение от учебно заведение/. 

2. При записване за курса се заплаща такса в касата на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол или 

по банковата сметка на факултета. 

 

След успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебната програма и успешно 

издържани заключителни форми на контрол се издава Удостоверение за професионална 

квалификация. 

 

 

 


