
ПРАВИЛА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО 

 
Практическото обучение е неразделна част от подготовката на 

студентите в образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален 
бакалавър”, ОКС “бакалавър” и  ОКС „магистър” в Технически университет-
Габрово (ТУ-Габрово). Настоящите правила регламентират провеждането на 
практическото обучение в съответствие с изискванията на Закона за висшето 
образование, Наръчника по качеството на ТУ-Габрово, Правилника за 
дейността на ТУ-Габрово и Правилника за организацията на учебната 
дейност на ТУ-Габрово. 

Чл. 1. (1) Практическото обучение на студентите в ТУ-Габрово включва: 
1. за ОКС „професионален бакалавър”: 
• учебна практика -  60  часа в I-ви курс; 
• производствена практика  – до 120 часа във II-ри курс; 
• преддипломна практика – до 120 часа в III-ти курс. 
2. за ОКС “бакалавър”: 
• учебна практика -  60  часа в I-ви курс; 
• производствена практика I – до 120 часа във II-ри курс; 
• производствена практика II – до 120 часа в III-ти курс; 
• преддипломна практика – до 120 часа в IV-ти курс. 
3. за ОКС “магистър”: 
• преддипломна практика – до 60 часа. 

(2) Изпълнението на изискванията за практическото обучение е 

необходимо условие за преминаване в по-горен курс.  

(3) Организацията на практическото обучение в ТУ-Габрово се 

осъществява от преподаватели-отговорници, утвърдени от съветите на 

основните звена и назначени със заповед на Ректора. 

(4) Необходимата техника, материали и консумативи се осигуряват с 

финансови средства за практическо обучение. 



Чл. 2. Учебната практика е неразделна част от обучението на студентите 
в I-ви  курс, ОКС „професионален бакалавър” и ОКС “бакалавър” се провежда 
по утвърдени учебна програма и график на учебния процес. Тя осигурява на 
студентите основни знания и умения от областта на професионалното 
направление. 

Чл. 3. (1) Организацията и провеждането на производствената практика 

се извършва от профилиращата катедра за специалността и има за цел 

студентите да получат специфични производствени умения и знания в 

областта на професионалното направление и специалността. Хорариумът е 

определен в учебния план и учебна програма за съответната специалност. 

(2) Производствената практика се провежда по групи или индивидуално 

в ТУ-Габрово или външни организации. От производствена практика се 

освобождават студенти, задочна форма на обучение, които имат най-малко 6 

месеца стаж по изучаваната специалност (доказва се с официален документ). 

(3) Провеждането на производствената практика на територията на ТУ-

Габрово в учебно-производствения център, научноизследователските и 

учебно-производствените лаборатории се регламентира със заповед на 

Ректора. 

(4) Методическото ръководство на производствената практика се 

осъществява от преподаватели в ТУ-Габрово и от квалифицирани 

специалисти от външните организации.  

(5) Профилиращите катедри: 

1. Определят ежегодно преподаватели-отговорници и помощен 

персонал за провеждане на практическото обучение през текущата учебна 

година и ги внасят за утвърждаване в съвета на основното звено. 

2. Осъществяват контакти с външни организации за осигуряване на 

практическото обучение въз основа на сключени двустранни споразумения. 



3. Представят предварителен план-график за разпределение на 

студентите по външни организации на декана/директора в срок до две 

седмици преди приключване на семестъра. 

(6) Отговорниците за практическото обучение: 

1. Съставят списъци на студентите, разпределени по места за 

провеждане на практическото обучение и ги представят на ръководител 

катедра. 

2. Осъществяват връзка с ръководството на основното звено и с 

външните организации по въпросите на практическото обучение; 

3. Планират необходимата техника, материали и консумативи за 

провеждане на практическото обучение. 

4. Информират студентите за формите и съдържанието на 

практическото обучение и раздават дневници за отчитане на индивидуалното 

и груповото практическо обучение. 

5. Провеждат изпита и заверяват студентските книжки. 

(7) Помощният персонал, ангажиран с практическо обучение: 

1. Подготвя материалната база и доставя необходимите материали, 

консумативи и апаратура; 

2. Провежда начален инструктаж на студентите по техника на 

безопасността. 

Чл. 4. (1) Преддипломната практика се провежда в съответствие с 

утвърдените учебни планове за ОКС „професионален бакалавър”, ОКС 

„бакалавър” и ОКС „магистър”. 

(2) Предипломната практика е съобразена с въпросите за държавния 

изпит или с тематиката на дипломната работа. 

(3) Предипломната практика се провежда на територията на ТУ-Габрово 

или външни организации. 

 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящите Правила за практическо обучение в ТУ-Габрово са 
приети с Решение на Академичен съвет, Протокол № 4/26.11.2013 г. и изм. С 
Протокол № 8 от 8.04.2014 г. 

§2 В срок до 6 месеца от приемането на Правилата за практическо 
обучение в ТУ-Габрово съветите на основните звена привеждат в 
съответствие с тях необходимата учебна документация по професионални 
направления и ОКС. 

§3. Настоящите Правила за практическо обучение в ТУ-Габрово се 
изменят и допълват по реда на тяхното приемане. 

§4. За специалностите от област 3 Социални, стопански и правни науки 
практическото обучение включва учебна практика, практика I, практика II и 
преддипломна практика с хорариум съгласно учебните планове и програми.  

 

 


	§1. Настоящите Правила за практическо обучение в ТУ-Габрово са приети с Решение на Академичен съвет, Протокол № 4/26.11.2013 г. и изм. С Протокол № 8 от 8.04.2014 г.
	§3. Настоящите Правила за практическо обучение в ТУ-Габрово се изменят и допълват по реда на тяхното приемане.

