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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ПРЕМИНАТ 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” 

 

 

 

Всеки студент (редовен, задочен) може да проведе практическо обучение в 
реална работна среда веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на 
всяка една образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър). 
Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност 
в рамките на 240 (астрономически) часа. Всички правила за провеждане на практика са 
подробно описани в Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по 
проекта 
(http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki_faza_I.pdf)  

 
За да започне практическото си обучение, студентът следва да е сключил договор 

с Техническия  университет - София. Договорът се генерира от уеб системата като 
PDF файл, разпечатва се и се подписва в 3 идентични екземпляра. В договора си 
студентът е отбелязал актуална лична банкова сметка в лева (IBAN) в SG 
ЕКСПРЕСБАНК АД, по която да му бъде преведена стипендия при успешно завършване 
и отчитане на практиката. 

 
Няма да бъдат приемани договори попълнени на ръка!  
Във връзка с участието в проект „Студентски практики“ и в изпълнение на Инструкцията 
за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта всеки студент 
задължително прилага към договора, попълнена и подписана декларация (по 
образец) в 1 екземпляр.  
 
 При потвърдена практика от студент в уеб системата, но при непредставен в срок 
договор, се изисква от студента да коригира периода на практическото обучение, след 
получаване на съгласие от страна на работодателя. След като периодът за провеждане 
на обучение бъде актуализиран, студентът генерира договор, разпечатва го и го 
депозира в 3 идентични екземпляра. 
 

Студентът депозира договор си, съгласно обявения график в каб. 1157,  
централно фоайе Ректорат, бл.1, тел. +359 2 965 2842, е-mail: praktiki@tu-sofia.bg.  
 
Прием на документи: всеки понеделник и вторник,  
от 10:30 – 12:00 часа и от 13:00-14:30 часа 
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