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„Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на     съвременни индустриални 

технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София” 
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За Машинно-технологичния факултет (МТФ) 
 

 
 
МТФ подготвя специалисти в областта на машиностроенето и технологиите със 
самочувствието на родоначалник на техническото образование в България. От първата 
учебна 1945/1946 година до сега са подготвени хиляди инженерни кадри, намерили 
професионална реализация както в промишлените предприятия в нашата страна, така и в 
много други страни по всички континенти. МТФ е бил винаги и водещ национален център в 
областта на научно изследователската и приложната дейност.  
 
МТФ през последните години е водещ в ТУ - София по отношение на обема на 
осъществената научно изследователска работа. Нещо повече, през 2009 година на фона на 
икономическата криза, в МТФ има нарастване на обема в стойностно изражение спрямо 
предходната година. Така се осигурява високо ниво на квалификация на специалистите и 
преподавателите и се гарантира изследователския характер и качеството на учебния 
процес. 
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 Общият състав на факултета е 71 човека по ВУЗ и над 20 сътрудници по НИС. 
Академичният състав наброява 48 души, вкл. с продължения, от които 3 професори, 27 
доценти, 18 асистенти и ст. преподаватели.  
Повече от 20 години МТФ е водещият факултет в ТУ-София в научно-развойна дейност. В 
лабораториите на факултета се разработват проекти за върхови технологии по поръчка или 
съвместно с водещи индустрилани партньори и институции от Европа, САЩ и Азия. Един от 
тези проекти е проекта с наименование  
 

“Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на     
съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-

София” 
 
По-важна информация за проекта можете да получите на следния URL: 
http://efit.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=10 
 
Повече за МТФ може да видите в сайта на факултета на следния URL: 
http://mtf.tu-sofia.bg/index.html 
 
 
Какво представлява Проектът 
 
На 11.10.2012 стартира вторият проект на МТФ, финансиран от Оперативната Програма 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013.  

 
Наименованието на проекта е: 
“Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни 
индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София”. 

 
Проектът е на стойност 631 318.65 лв., като финансирането е по схемата BG051PO001-
4.3.04. То е 100% безвъзмездно и се обезпечава от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз. 
 
Периодът на изпълнение е 11.10.2012 - 11.10.2014 г. 
 
Главната  цел на Проекта е изграждане на устойчива система за учене през целия живот, 
даваща равен достъп до качествено образование, в областта на съвременни индустриални 
технологии. 
 
За постигане на целта, МТФ изгражда  Факултетен център за дистанционно и електронно 
обучение /ФЦДЕО/, с оборудване, софтуер и литература, закупувани със средства от 
настоящия проект. Центърът има 4 секции – „Подготовка кадри”, „Учене за цял живот”, 
„Разработка на е-Продукти” и „Поддръжка и Администрация”. 
 
Повече за Оперативната Програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” може да 
научите на следния URL: 
http://www.eufunds.bg/bg/page/11 
 
 
Повече за Европейския социален фонд може да научите на следния URL: 
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg 
 
 


