ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ–СОФИЯ
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

High Tech образование в България
Кандидат-студентска кампания 2015/2016 на МТФ при ТУ-София
В рамките на кандидат-студентската кампания 2015/2016 г. на ТУ-София МТФ обявява прием
на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по
специалностите: "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето" и "Индустриални
технологии" на български език и "Съвременни индустриални технологии" на английски език.
Уважаеми кандидат-студенти,
Предстои ви важен избор на специалност и университет, където да продължите обучението си в
бакалавърска, магистърска или докторска образователна степен. Качественото образование е найдобрата инвестиция за вашето бъдеще.
Каквото и професионално направление да изберете, гледайте да ви е по сърце. Тогава за вас
работата ще е удоволствие, а възможностите за професионална реализация и развитие далеч поголеми. Икономическият растеж и благоденствието на всяка държава в съвременния свят се крепи на
развитието на малкия и среден бизнес, индустрията и производството. Не случайно проучванията на
пазара на труда показват, че инженерите са сред най-търсените специалисти в световен мащаб.
Скъпи абитуриенти,
Ако сте любители на техниката, интересувате се от съвременните високотехнологични продукти и
постижения в индустрията и машиностроенето, ако искате да се докоснете до най-новите технологии
и технологично оборудване, и се обучите да ги използвате пълноценно, то вие сте нашите бъдещи
студенти. В Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София ще получите
солидно и качествено образование, доказано със 70 години традиции, с кадри създали българската
индустрия и работещи днес в глобалната световна икономика, а когато се дипломирате, ще бъдете
сред най-търсените и добре платени специалисти в индустрията.
Ако ви привлича професионална реализация в областта на информационните технологии,
интегрираните CAD/CAM/CAE и PLM системи и виртуалното инженерство в индустрията,
кандидатствайте в специалността "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето".
Ако желаете професионално развитие в областта на най-новите технологични и производствени
CAD/CAM системи с ЦПУ, кандидатствайте в специалността "Индустриални технологии".
Желая ви успешно представяне на кандидатстудентските изпити!
Декан на МТФ при ТУ-София:
проф. д-р инж. Георги Тодоров

Тел. 02 9653611

http://mtf.tu-sofia.bg

