ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
УКАЗАНИЯ
ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми първокурсници,
Добре дошли в Машинно-технологичния факултет!
На 25.09.2017 г. се открива учебната 2017/2018 г. на ТУ-София. Срещата на Факултетното ръководство с
първокурсниците ще се проведе в същия ден (залата и часът ще бъдат обявени на сайта на ТУ-София), където ще бъдат
раздадени студентските книжки. Сутринта на същата дата пред каб. 3228 ще бъдат обявени студентските групи и потоци за
обучение. Всеки студент трябва да посещава занятията с групата, в която е записан.
По-долу е дадена информация за учебния процес в ТУ- София, която се надяваме да бъде от полза за Вас:
1. Учебният процес в ТУ-София се провежда на два семестъра. За учебната 2017/2018 г. те са ЗИМЕН (25.09.2017 г. 13.01.2018г.) и ЛЕТЕН (12.02.2018 г. - 02.06.2018 г.) – графикът на учебния процес 2017/2018 година за образователноквалификационна степен "бакалавър" можете да намерите на http://tu-sofia.bg/university/calendar. Редовното присъствие на
учебните занятия – лекции, лабораторни и семинарни упражнения е задължително. Разписът за учебните занятия се обявява
на интернет страницата на ТУ-София – http://tu-sofia.bg/university/weeklyprograms. Срокът и начина за записване за спорт
също ще бъдат обявени на интернет страницата на ТУ-София.
2. Студентите са разпределени в учебни потоци, групи и подгрупи. Всяка учебна група си избира групов отговорник,
който осъществява контактите между административното ръководство на факултета и групата.
3. Студентите заверяват семестъра на базата на събраните подписи от преподавателите в студентските си книжки за
лекции, упражнения, проекти, практика и посещения по физическа култура.
4. Груповият отговорник представя за заверка всички книжки в учебната канцелария не по-късно от два дни след
края на семестриалните занятия.
5. Студентите се допускат до изпит само ако са заверили семестъра. Изпитните сесии са както следва:
Зимна сесия:
15.01.2018 г. – 03.02.2018 г.
Лятна сесия:
04.06.2018 г. – 23.06.2018 г.
Поправителни сесии:
05.02.2018 г. – 10.02.2018 г.
25.06.2018 г. – 30.06.2018 г.
Годишна ликвидационна сесия: седмицата преди започването на учебните занятия за учебната 2018/2019г.
6. В рамките на една учебна година студентите имат право да се явяват на изпит по всяка учебна дисциплина до три
пъти – по един път в сесия. Това право студентите ползват в рамките на обявените сесии.
7. През целия курс на обучение се допуска по неуважителни причини едно прекъсване (за незаверен семестър или за
неположени повече от разрешения брой изпити или поради незаписване).
8. Записването за нова учебна година или следващ семестър се извършва до две седмици след началото на семестриалните занятия, като студентът е длъжен да представи разписка за внесена семестриална такса и студентска книжка.
9. При болест, служебни, семейни или други причини, които нарушават изпълнението на учебните задължения,
студентите могат да се обръщат за съдействие чрез Заявление до Декана на факултета, което се депозира в каб. 3228.
10. В канцеларията за административно обслужване на студентите каб. 3228 се извършва записването и заверяването
на семестрите, както и издаването на студентски уверения. При посещение в канцеларията задължително се представя
студентска книжка.
11. На таблото пред каб. 3228 се обявяват съобщения, свързани с организацията и провеждането на учебния процес,
които трябва да се следят периодично.
12. Условията за получаване на стипендия се обявяват на таблото пред каб. 3228.
13. Библиотеката и читалнята на ТУ - София се намират до 2-ри учебен блок.
14. Допълнителна информация по всички интересуващи Ви въпроси може да получите в каб. 3228.
Към момента МТФ с подкрепата на БАРЗИКТ има сключен договор за предоставяне на академичната програма на
Microsoft – Imagine на всички студенти, докторанти, преподаватели и служители на факултета. По тази програма могат да се
използват безплатно (не с комерсиални цели) всички основни продукти на Microsoft, както и редица специализирани курсове.
В настоящия момент административното ръководство на Машинно-технологичния факултет е:
ДЕКАН: проф. д-р инж. Георги Тодоров, каб. 3232, тел. 965 - 25 36
ЗАМЕСТНИК ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ: доц. д-р инж. Александър Цокев, каб. 4534, тел. 965 - 29 08
СТАРШИ ЕКСПЕРТ (СТУДЕНТСКА КАНЦЕЛАРИЯ):
Божана Митова, каб. 3228, тел. 965 - 36 11, e-mail: mtf-k@tu-sofia.bg
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 10.00 ч. – 12.00 ч., 13.00 ч. – 15.00 ч.
Повече информация за факултета можете да намерите на интернет страницата на факултета на адрес http://mtf.tusofia.bg/, на фейсбук страницата на факултета на адрес https://www.facebook.com/tus.fit, както и на Youtube канала на факултета
https://www.youtube.com/channel/UCQrr2s6UMkjZh6rDCXYPx6w.

Желаем Ви успех!
http://mtf.tu-sofia.bg

https://www.facebook.com/tus.fit
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