ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн информационната система на адрес:
https://praktiki.mon.bg/registration/employers
1. Допустими обучаващи организации са:
стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация,
училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други
юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно
утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната
система на проекта.
Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите
организации.
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
СПЕЦИАЛНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЯ (ПН)
«Комуникационна
и
компютърна «Компютърни системи и технологии».
техника»
«Електротехника,
електроника
и «Електроника», «Електротехника»,
автоматика»
«Автоматика, информационна и управляваща
техника».
«Машинно инженерство»

«Машиностроене и уредостроене»,
«Машиностроителна техника и технологии»,
«Мехатроника».

«Транспорт, корабоплаване и авиация»

«Транспортна техника и технологии»,
«Авиационна техника и технологии».

«Общо инженерство»

«Индустриално инженерство», «Индустриален
Мениджмънт», «Дизайн и печатни
комуникации».

2. При регистрирането на работодателя в информационната система (ИС) на проекта, той трябва
да посочи менторите, които ще участват в проекта. Посочените менторите се отразяват
автоматично в Приложението към договора за сътрудничество на обучаващата организация с
ТУ-СОФИЯ, което също се подписва и подпечатва.
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3. Менторите трябва да отговарят на следните изисквания:
да са в трудови отношения с работодателя най-малко 3 месеца преди началото на
практическото обучение, за което ще отговарят;
да притежават висше образование;
да притежават минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата
практика;
да познават дейностите, които ще се възлагат на практикантите.
ТУ-СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ си запазва правото да откаже сключване на
договор с обучаваща организация по собствена преценка!
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