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Какво е новото в учебния процес? 
С разработката на проект BG051PO001-4.3.04-0045, 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”  в 
Машинно-технологичният факултет (МТФ) на ТУ-София се въвежда една нова форма на 
работа между  студенти  и преподаватели. Става дума за използване на технологията за 
електронно обучение, както в традиционните аудиторни занятия (лекции, упражнения, 
семинари), така и в извънаудиторната работа на студентите. Най-общо тази форма на 
работа е илюстрирана на фигурата, дадена по-долу.  
 

 
Електронно обучение в МТФ 
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Електронното обучение в МТФ се поддържа от Факултетния Център за Дистанционно и  
Електронно Oбучение (или ФЦДЕО) – структурно звено на МТФ, изграждано в рамките на 
цитирания по-горе проект. 
 
Повече информация за проекта вижте на следния URL: 
 

http://efit.tu-sofia.bg/moodle/ 
 

ФЦДЕО стъпва на над 20 години опит в разработка на системи за електронно обучение за 
водещи индустриални и академични партньори от цял свят, по-важните от които са: 
 

 
Индустриални партньори 

 
 

 
Академични и правителствени институции 
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Как ще учите? 
Голяма част както от аудиторното обучение(лекции и упражнения), така и от извънаудиторните занимания (курсови работи, задания, 
тестове и други) се провеждат през системата за управление на учебния процес. Тя ще ви дава достъп до: 
 

 

учебните материли за конкретните дисциплини – лекционни, за 
упражненията, методични указания и др. 

 

календарна информация за по-важни дати, свързани с учебния 
процес (контролни, консултации, дати за изпити и др.) 
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НО! Има и нови, надяваме се приятни изненади, които електронното обучение ви предлага и, които изненади ще ви помагат хем да учите 
по-приятно и по-ефективно, хем получените знания и умения да са качествени и дълготрайни! Ето за какво иде реч: 
 
 

 
 

ще имате достъп до електронни тестове, с които ще можете да проверявате 
своите знания и умения 

 

ще имате достъп до форуми, в които да обменяте мнения, да търсите съдействие 
и/или заедно със свои колеги да разработвате задания за курсови работи, проекти 
или извънаудиторни задачи 
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да създавате своя Wikipedia по конкретна дисциплина, за да имате още един 
ресурс за подготовка 

 

ще имате дадени връзки към полезни Интернет ресурси (видеоклипове, фирмена 
информация, интерактивни симулатори, графика и документация) свързани с 
материята на изучаваната дисциплина 
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ще имате вътрешна електронна поща за пряк контакт с преподавателите и вашите 
колеги 

 
...и всичко това ще може да ползвате: 

• 7 дена в седмицата, 24 часа в денонощието 
• от своя домашен или преносим компютър, таблет или интелигентен телефон 
• навсякъде, където има достъп до Интернет (в университета, у дома, в планината, в градския транспорт...) 

 
 
 
 
Как ще получите достъп до системата за елетронно обучение? 
Необходимо е да имате ваша собствена електронна поща – например в ABV.BG, GMAIL.COM или който и да е доставчик, предлагащ тази 
услуга. На базата на вашия eMail-адрес, ще получите потребителско име и парола за достъп до портала за елетронно обучние на МТФ.  
 
Като потребител (студент) ще имате свой профил – така, както в популярни публични сайтове и социални мрежи. Ще имате възможност да 
попълните информация за вас според това, какво искате да има във вашия профил. Пример за профил е показан на фигурата по-долу. 
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Ролята на преподавателя! 
С преподавателите ще работите както по познатия ви начин – с директен контакт по време на лекции, упражнения или семинари, така и 
виртуално. Последното ще става основно с електронна поща или през форумите в съответните дисциплини. Предвижда се 
експериментално въвеждане на виртуален приемен час, където със средствата на електронното обучение, ще може да получите 
консултация от преподавателя, без да се налага да ходите до университета за целта. 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ В МТФ! 
 

 
 
 


