
ЗА УЧЕБНАТА  2022/ 2023 ГОДИНА 
 

Уважаеми колеги първокурсници, 

Добре дошли в Технически колеж – Ловеч! 

Благодарим Ви за направения  избор! 
 

Желаем Ви, успешно усвояване на знанията и уменията по избра-

ната от Вас специалност и незабравими студентски години!  

 Ние вашите преподаватели разчитаме на вашите усилия и стара-

нието, което ще положите през предстоящите 3 години, за да можем да се 

поздравим накрая с успех за съвместната ни работа.  

 За безпроблемно и приятно протичане на студентските години е 

необходимо да познавате Вашите  права и задължения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ. 

Занятията на студентите се водят по учебен план за всяка специ-

алност, по учебна програма за всяка дисциплина и по разпис за всеки се-

местър. Учебният процес се осъществява чрез лекции, семинарни и лабо-

раторни упражнения, курсови задачи и проекти, учебни и учебно-произ-

водствени  практики, изпити и приключва с разработка  и защита  на дип-

ломна работа. 

Лекциите се провеждат в потоци, които включват студенти от 

различни специалности, изучаващи определена учебна дисциплина по 

една и съща учебна програма. 

Семинарните упражнения се провеждат по учебни групи, а ла-

бораторните – по групи или подгрупи.  

През семестъра студентите посещават учебните занятия по седмичен раз-

пис. За Успешното приключване на семестъра се изисква студен-

тите да са изпълнили учебните си задължения по всяка дисциплина, 

което се удостоверява със заверки от преподавателя и асистента в 

студентската книжка. Въз основа на тях се заверява  семестъра и сту-

дентите получават право да се явяват на изпити. В края на всеки семестър 

студентите представят книжките си за заверка в Учебно-методичен отдел 

(кабинет № 1401). 

 Студенти, не заверили семестъра, нямат право да се явяват на из-

пити и прекъсват обучението си за една година. Прекъсналите студенти 

се явяват на изпити с индивидуални протоколи, издадени от учебен отдел. 

Технически колеж – Ловеч 

 

 

За контакти: 5500, гр.Ловеч ул. „Съйко Съев” № 31, Директор: 

068/603925, Учебен отдел: 0879946697, каса: 0879946698, e-mail: 

tklovech@mail.bg, www.tklovech.tugab.bg 

2022/2023 година 

На добър час ! 

 


