ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ
Технически колеж-Ловеч е създаден през 1989 г. с решение на МС и е основно звено в структурата
на Технически университет-Габрово
СПЕЦИАЛНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИЯ И
ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Специалност

Квалификация

Автомобилно
машиностроене
(АМ)

Професионален
бакалавър по
автомобилно
машиностроене

Машиностроене
(М)

Професионален
бакалавър по
машиностроене

Електротехника
(Е)

Професионален
бакалавър по
електротехника

Компютърни
системи и
технологии (КСТ)

Професионален
бакалавър по
компютърни
системи и
технологии

Области на реализация
Проектиране, производство, експлоатация, сервизно-ремонтна дейност и
обслужване на автомобили и кари,
включително и електромобили. Инструктори за обучение на водачи на
МПС.
Конструиране и технология на устройства от машиностроенето; експлоатация и ремонт на машини и съоръжения; инструментална екипировка и нестандартно оборудване.
Разработка, производство, експлоатация, диагностика и поддръжка на електрически устройства и съоръжения,
електроснабдителни мрежи и системи
в индустрията, транспорта и битовата
техника.
Всички области на икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват,
внедряват и експлоатират компютърни
системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропроцесорно управление.

Учебният процес за всички специалности завършва с разработка и защита на дипломна работа, в
рамките на последния (шести) семестър на обучението.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за провеждане на ПРЕДВАРИТЕЛНИ изпити по математика, Български език и литература,
география и общотехническа подготовка
за учебната 2021/2022 г.
месец

февруари 2021 г.
март
2021 г.
април
2021 г.
май
2021 г.

Прием на документи/без
почивните дни/
от 01.02 до 25.02.2021 год.
от 01.02 до 25.03.2021 год.
от 01.02 до 22.04.2021 год.
от 01.02 до 27.05.2021 год.

Дата на изпита:
27.02.2021 год.
27.03.2021 год.
24.04.2021 год.
29.05.2021 год.

Заявленията за предварителни изпити се приемат в учебния корпус на колежа, всеки работен ден /и
в деня на изпита-събота/ от 8 до 17 часа в Учебен отдел - стая 1401. Обявяване на резултатите от изпита е в
деня на изпита.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за приемане на студенти в Технически колеж – Ловеч
за учебната 2021/2022 г.
№

Видове дейности

1 Приемане на кандидатстудентски
документи
2 Провеждане на конкурсни изпити:
- математика
- БЕЛ
- география
- общотехническа подготовка
3 Обявяване на резултатите от изпитите
4 Обявяване на резултатите
от първо класиране
5 Записване след първо класиране
6 Обявяване на резултатите
от второ класиране
7 Записване след второ класиране
8 Обявяване на резултатите
от трето класиране
9 Записване след трето класиране
10 Приемане на документи за попълване на
незаети места и записване

Срокове
от 14.06.2021 г. до 29.06.2021 г.
/без почивните дни/

03.07.2021 г.

до 05.07.2021 г.
06.07.2021 г.
от 07.07 до 11.07.2021 г.
12.07.2021 г.
от 13.07 до 15.07.2021 г.
16.07.2021 г.
от 17.07 до 20.07.2021 г.
от 21.07.2021 г.

ВНИМАНИЕ!
За информация:E- mail:tklovech@mail.bg; телефони: 0879946697; 0879946696

