ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1
Работодателите и менторите, които желаят да провеждат практически обучения на студенти
от ТУ-София, филиал Пловдив могат да сключат договори по проект BG05M2OP001-2.0020001 „Студентски практики“ – фаза 1, с филиала при следния ред:
 Работодателите осъществяват своята дейност на територията на Пловдивска област.
 Договорът на работодателската организация се генерира от системата на проекта
(http://praktiki.mon.bg) в 3 екземпляра, подписва се от представляващия организацията,
подпечатва се и се депозира в ТУ-София, филиал Пловдив. Към всеки от трите
екземпляра се представя Приложение 1 - списък на менторите от обучаващата
организация.
Не може да бъде генериран договор за партньорство, ако няма нито един студент от
съответното ВУ, потвърдил практика в обучаващата организация.
 Договорът с ментора се генерира от системата на проекта (http://praktiki.mon.bg) в 3
екземпляра, подписва се от лицето и се депозира в ТУ-София, филиал Пловдив.
Менторът следва да се увери, че работодателската организация има сключен договор с
ТУ-София, филиал Пловдив по проекта и името му е включено в списъка на менторите
от обучаващата организация. Едно и също лице не може да изпълнява дейности по
проекта и като ментор, и като академичен наставник.
При представяне на договорите за подпис ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
изисква от менторите:
1. Диплом за висше образование – /копие, вярно с оригинал, подписано от съотв. лице/;
2. Служебна бележка от работодател – (по образец от сайта на филиала).

Договорите и прилежащите документи на обучителните организации и
менторите се предават на следния адрес:
гр. Пловдив
ТУ-София, филиал Пловдив
ул."Цанко Дюстабанов" 25,
«Кариерен център», стая 4435, всеки работен ден от 9,00 - 12,00 ч. и 13,00 - 17,00 ч.
инж. Лалка Ботева (boteva@tu-plovdiv.bg), тел. 032 659 541.
 След приключване на процедурите по подписване на договорите с работодателските
организации и менторите, екземпляри от тях се получават на същия адрес на ТУСофия, филиал Пловдив).
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При обявяване на свободни позиции за практиканти и потвърждаване на студенти
от ТУ-София, филиал Пловдив за провеждане на практическо обучение, следва да се
вземе предвид обявения ГРАФИК НА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИ УКАЗАНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРАКТИКА.
При обявяване на свободни позиции за практиканти, следва да се има предвид, че
обучението на студентите от ТУ-София, филиал Пловдив се извършва в следните
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ (ПН):
ПРОФЕСИОНАЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ (ПН) В ТУ СОФИЯ,
СПЕЦИАЛНОСТИ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
«Комуникационна
и
компютърна «Компютърни системи и технологии» (КСТ).
техника»
«Електротехника,
електроника
и «Електроника», «Електротехника»,
автоматика»
«Автоматика, информационна и управляваща
техника» (АИУТ).
«Машинно инженерство»

«Машиностроене и уредостроене» (МУ),
«Машиностроителна техника и технологии»
(МТТ), «Мехатроника».

«Транспорт, корабоплаване и авиация»

«Транспортна техника и технологии» (ТТТ),
«Авиационна техника и технологии» (АТТ).

«Общо инженерство»

«Индустриално инженерство», «Индустриален
Мениджмънт», «Полиграфия».
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