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Добре дошли, скъпи първокурсници!
От името на преподавателския и административния състав на
Факултета по телекомуникации (ФТК) ви поздравявам с успешния прием
в нашия факултет!
Следващите няколко години ще бъдат за вас уникални, интересни и
изпълнени с много предизвикателства. Ще усвоите много знания, ще
придобиете нови умения, ще се докоснете до академичния дух и до
професионализма в областта на телекомуникациите. В резултат, с
дипломирането си, ще се влеете в нашето общество – на телекомуникационните инженери, възпитаници на ФТК при ТУ-София.
Предстоят ви много нови преживявания и в личен план – нови
приятелства, нови отговорности, нови емоции, предизвикателства и
успехи.
Разчитайте на нашата подкрепа, когато с честност, достойнство и
почтеност се изправяте срещу трудности и проблеми. Диалогът с вас е
изключително важен за нас, защото целите и желанията ни съвпадат.
Еднакво сме ангажирани с важната задача – да получите едно
качествено инженерно образование, което да бъде вашия билет към
успешна професионална реализация и което да ви отреди заслужено
място сред интелигентните образовани млади хора, които ще формират
бъдещето на страната ни, на Европа и света.
С пожелания за здраве и успех,
проф. д-р Илия Илиев – Декан на ФТК
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ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ (ФТК)
http://ftk.tu-sofia.bg/
Деканат ФТК
бул. „Климент Охридски“
No. 8, бл. 1, ет. 4, каб. 1439Б
София 1756

Кои сме ние?
ФТК е водещ факултет в областта на комуникационните технологии в
нашата страна. ФTK обучава около 1200 студенти – бакалаври, магистри
и докторанти на български и английски език, с 55 души академичен
състав и 13 – административен и технически персонал.
Телекомуникациите са част от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и са една от най-модерните и
динамично развиващите се области на техниката и технологиите в
днешно време. Направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника в ТУ-София се състои от следните факултети:
 ФТК
 ФЕА – Пловдив
 ФаГИОПМ
 ФКСТ
 ФАИО

 ФФОЕ

 ИПФ – Сливен

Съгласно pейтинговата система на висшите училища в България на
МОН, оценката за програмна акредитация на НАОА за професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника в ТУ-София е
най-високата в България за последните 4 години – 9.44 (скала от 0 до
10).
Телекомуникациите са област, в която се влагат огромни инвестиции и
работят водещи технологични компании в света. ФТК поддържа тесни
връзки с водещите български телекомуникационни оператори, с наши и
чужди фирми в областта на информационните и комуникационни
технологии – Мобилтел, Теленор, Виваком, Ериксон, Нокия-АлкателЛусент, Сименс Ентерпрайз, Смартком и др. – работодателите на нашите
възпитаници. От завършилите (през последните пет години) в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника на
ТУ-София, най-голям процент (48.1%) са намерили професионална
реализация в областта на Информационните и комуникационни
технологии (ИКТ).
ДЕКАН – проф. д-р Илия Илиев (fktt-dekan@tu-sofia.bg)
Зам. Декан по Учебна дейност – каб. 1439А; тел. +359 2 965 2870;
3279
доц. д-р Бончо Бонев (bbonev@tu-sofia.bg)
Зам. Декан по НИД – каб. 1447; тел. +359 2 965 2662
доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис (zvv@tu-sofia.bg)
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ДЕКАНСКА КАНЦЕЛАРИЯ – каб. 1439-Б; тел.: +359 2 965 3095; 2095
Яна Цанкова (fktt-dekan@tu-sofia.bg)
СТУДЕНТСКА КАНЦЕЛАРИЯ – каб. 1440; тел.: +359 2 965 3107
Работно време за студенти: 10:00 – 12:00 и 13:00 – 15:00 часа
Мила Николова-Цветкова (milan@tu-sofia.bg)
Ани Кръстева (a_krasteva@tu-sofia.bg)
Леди Бачева (ledi@tu-sofia.bg)

Факултетът по Телекомуникации се състои от три катедри:
катедра РАДИОКОМУНИКАЦИИ И ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ (РКВТ)
http://rcvt.tu-sofia.bg/
Ръководител катедра РКВТ – доц. д-р Цветан Мицев
(mitzev@tu-sofia.bg)
Канцелария катедра РКВТ – Марияна Василева
(mvasileva@tu-sofia.bg)
катедра КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ (КМ)
http://telecom.tu-sofia.bg/
Ръководител катедра КМ – проф. д-р Георги Илиев
(gli@tu-sofia.bg)
Канцелария катедра КМ – инж. Мариана Недялкова
(mpd@tu-sofia.bg)
катедра ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА КОМУНИКАЦИОННИ
СИСТЕМИ (ТМКС)
Ръководител катедра ТМКС – доц. д-р Боянка Николова
(bnikol@tu-sofia.bg)
Канцелария катедра ТМКС – маг. икон. Валентина Долапчиева
(vdolapchieva@tu-sofia.bg)
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Номерация на залите в ТУ-София
Първата цифра или първите две цифри (при петцифрен номер) обозначават
номера на учебния блок. Следващата цифра обозначава етажа, а последните
две – номера на залата или лабораторията.
Например: 1435 – блок 1, етаж 4, зала 35
12607 – блок 12, етаж 6, зала 07
105 – стая на 1 етаж в езиковия център на ТУ

Седмичен разпис, група, групов отговорник, студентски
книжки, семестриални такси
Седмичният разпис е валиден за 15-те седмици на съответния семестър
(зимен или летен), които се делят на нечетна (1-ва, 3-та, 5-та, … , 15-та) и четна (2-ра,
4-та, 6-та, … , 14-та) седмица. Той може да бъде намерен на сайта на университета
(www.tu-sofia.bg), раздел „Студенти“.
Занятията за съответния номер група са на един ред от разписа, който се
отнася за един поток. Групите студенти от един випуск във ФТК са разделени в
два потока. Часовите интервали на занятията са отразени в колоните на
таблицата-разпис. Типът на занятията може да бъде: ЛБ (лабораторно
упражнение), У (семинарно упражнение), Л (лекция).
Хоризонтална линия, която разделя клетката, означава, че групата се дели на
две подгрупи. Когато линията е по диагонал, занятието над диагонала се
провежда в нечетна седмица, а това под диагонала – в четна.





Номерът на групата си можете да научите или от служителите в студентска
канцелария на ФТК (каб. 1440), или от електронната система УИСС, раздел
„Студенти“, след като въведете ЕГН и факултетен номер (записан е в
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студентската ви книжка). Така влизате в профила си, който съдържа актуална
лична информация за студентското ви положение, здравно осигуряване,
оценките ви получени по време на следването, както и номера на групата ви.
Добра практика е студентите в групата да проявят самоинициатива и да изберат
свой колега за групов отговорник. Той се грижи за комуникацията между групата
и преподавателите и значително улеснява административното обслужване на
групата.
Готовите, подписани от Ректора, студентски книжки се връчват на студентите при откриването на учебната година. Могат да се получат и от
студентската канцелария на ФТК или от груповия отговорник.
С изключение на първия семестър, за който най-вероятно вече сте платили,
семестриалните такси се заплащат в срок до две седмици от началото на
семестъра. Платежният документ за платен семестър се представя в студентска
канцелария на ФТК в същия срок, за да се запише съответния семестър. При неспазване на този срок следва прекъсване на студентските права.
Чл. 99. (1) За срок от една учебна година прекъсват обучението си
студентите, които:
1. Не са платили дължимата семестриална такса за обучение в срок.
2. Не са получили заверка на семестъра.
3. Не са положили до края на учебната година успешно необходимите
изпити.
(2) През целия курс на следване се допуска само едно прекъсване по
предходната алинея.
По всички възникнали учебни въпроси можете да се обръщате както към Зам.
декана по Учебните въпроси, така и към КУД към Студентски съвет, която
заседава ежеседмично (kud@studsavet.org; тел.: +359 2 965 2547; зала 1154В).

Учебен план, семестриални задължения, заверки, изпити,
повишителни изпити, чужд език, спорт, библиотека

http://tu-sofia.bg/uplan/ФТК/Бакалавър/UPlan-FTC-BTC.pdf

Четиригодишният учебен план за обучение на бакалавър по телекомуникации включва:
- 29 изпита;
- 19 текущи оценки;
- 5 курсови проекта;
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- 10 курсови работи.
Всички видове занятия (лекции, упражнения, практики) са задължителни за
студентите редовна форма на обучение.
Чл. 90. (1) Всеки студент е длъжен:
3. Да посещава редовно учебните занятия, което се удостоверява с
подпис на преподавателя.
4. Да се явява подготвен, за да бъде допуснат до лабораторни и
семинарни упражнения.
5. Самостоятелно да разработва възложените му индивидуални задания,
проекти, протоколи и др.
Когато студентът изпълни семестриалните си задължения, в края на
семестъра получава подписи от преподавателите си през семестъра (за лекции,
семинарни и лабораторни упражнения и т.н.). За да бъде заверен семестъра, не
трябва да липсва нито една заверка.
Чл. 96. (1) Деканът заверява семестъра въз основа на подписите на
преподавателите в студентската книжка и/или в съответната
електронна система, удостоверяващи, че студентът е изпълнил
всичките си семестриални задължения по съответните дисциплини.
Заверката се прави в края на семестъра и приключва до седем дни след
неговото изтичане.
При неспазване на семестриалните задължения, съществува риск от не заверка
на семестъра. Алтернативата е служебна заверка:
Чл. 96. (3) Деканът може да завери служебно семестъра на студент,
който по уважителни причини не е изпълнил задълженията си по една
дисциплина. Такава заверка се допуска еднократно за целия курс на
следване, с изключение на последната учебна година
(3а) Студентът изпълнява всички необходими задължения по тази
дисциплина през следващата учебна година, след което се допуска до
изпит и служебната заверка се заличава.
Чл. 97. (1) Студентите се допускат до изпити само ако са заверили
съответния семестър.
В началото на семестъра водещият дадена дисциплина преподавател е длъжен
да предостави конспект и да запознае студентите с изискванията за изпита –
начин на провеждане, оценяване и др. Всички изпити в ТУ-София са писмени.
Само с решение на Академичния съвет за дадена дисциплина може да се
направи изключение.
Чл. 94. (2) Изпитът и текущият контрол се провеждат само в писмена
форма, освен в случаите, когато АС е определил друго, поради
спецификата на учебната дисциплина.
В рамките на една учебна година студентите имат право да се явяват на изпит по
веднъж през редовната (след всеки семестър), годишната поправителна (след
лятната редовна сесия) и ликвидационната сесии (през септември преди новата
академична учебна година). Правилата за явяване на изпит са регламентирани.
Чл. 90. (1) Всеки студент е длъжен:
6. Да полага изпитите си в определените срокове.
Чл. 97. (2) В рамките на една учебна година студентите имат право да
се явяват на изпит по всяка учебна дисциплина общо до три пъти – по
един път на сесия.
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Ако при текущия контрол през семестъра е получена слаба оценка, по
съответната дисциплина се полага изпит.
Невзети изпити над разрешения брой могат да станат причина за прекъсване на
студентските права за една година, през която те трябва да бъдат положени
успешно.
Чл. 97. (6) Студентите от бакалавърската степен могат да се записват
в по-горен курс условно с до два неположени изпита, като един от тях
може да бъде от предходен курс.
При желание от страна на студента, дадена оценка може да бъде повишена с
повторно явяване на изпит (повишителен изпит).
Чл. 97. (7) Студентите могат да се явяват за повишаване на успеха си
максимум по 4 дисциплини, еднократно, в рамките на срока за обучение по
съответната степен, при условие че оценката е различна от слаб (2).
Когато студентите не спазват приетите в ТУ-София правила, подлежат на
санкции. Едно от най-често срещаните нарушения е преписването на изпити.
Въпрос на самоуважение и достойнство е винаги да се постъпва честно и
принципно, а преписването е измама, която е обидна за студента, за неговите
колеги и преподаватели и се наказва.
Чл. 105. (1) Студентите, които нарушат правилниците на ТУ-София, се
наказват със:
1. Забележка.
2. Предупреждение за отстраняване от ТУ – София.
3. Отстраняване от ТУ – София.
(2) Наказанията по т. 1 и т. 2 на предходната алинея се налагат от
декана, а по т. З – от ректора.
През първите две академични години студентите изучават чужд език. Първата
седмица на първи семестър е времето, в което се избира език. Това става в
департамента за чуждоезиково обучение по време на часовете по чужд език,
съгласно седмичния разпис. Преподавателите от ДЧЕОПЛ организират начален
тест, определят нивото на студентите и ги разпределят в съответните групи по
нива. Департаментът разполага със своя библиотека с литература на чужди езици.
Спортът е абсолютно задължителен през първите две години на обучението
във ФТК. Имате възможност да избирате какъв спорт да практикувате, но
местата за най-желаните спортове се заемат бързо, затова ви съветваме да не
се бавите и да се запишете възможно най-бързо. Записването е електронно, а в
студентска канцелария ще ви ориентират за броя на заверките. Можете да се
присъедините и към някой от университетските отбори. За повече информация –
в сайта на ТУ-София: http://www.tu-sofia.bg > студенти > спорт и почивка.
ТУ-София разполага с голяма библиотека, която се намира между 1 и 2 блок.
Библиотеката е със свободен достъп до интернет и разполага с богата и ценна
литература, която трудно може да бъде намерена в книжарниците. Читалнята е
много подходящо място за работа по курсовите проекти и задачи, както и при
самоподготовка и ползване на много литературни източници едновременно.
Срещу минимална годишна такса се издава членска карта за достъп до
ресурсите на университетската библиотека.

7

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+
Еразмус+ е водеща програма за образование, обучение и практика в ЕС,
включваща мобилност на студенти, преподаватели и административен състав,
която регламентира европейското сътрудничество между университети и други
ключови партньори от публичния и частния сектор.
ФТК поддържа връзки с много български и чуждестранни университети.
Преподаватели от факултета участват в договори по Европейски програми в
областта на инженерното образование, най-популярната от които е именно
програма Еразмус+. По брой на двустранните договори по тази програма, ФТК
заема едно от водещите места в Технически Университет – София. Към
настоящия момент ФТК е страна по договори по програма Еразмус+ с общо 28
университета в: Испания, Швейцария, Гърция, Германия, Австрия, Швеция,
Франция, Полша, Дания, Хърватска, Унгария, Португалия, Италия, Литва.
Извън програмата Еразмус+ за обмен на студенти и преподаватели, ФТК
поддържа връзки и с други чуждестранни университети, сред които са:

БИТОВИ УСЛОВИЯ
Важно е да знаете както своите задължения, така и своите студентски права.
Те са ясно разписани в правилниците на ТУ-София, качени на сайта на
университета. Едно от правата на студентите регламентира:
Чл. 89. (1) Всеки студент има право:
8. Да ползва студентски общежития и столове, медицинско обслужване,
намаление при пътуване по градския, междуградския и международния
транспорт, както и цялата база на ТУ-София, за учебна, художественотворческа, научноизследователска, спортна, почивна и културна дейност
и други придобивки за нормален живот и обучение при условия,
определени от държавата и ТУ-София.

Почивни бази
TУ-София разполага с три почивни бази – Созопол, Семково и Равадиново. Те
са подходящо и финансово изгодно място за отдих по време на ваканциите, за
празнуване на деня на студентите – 8-ми декември, както и за всякакви други
поводи. Повече информация и снимков материал ще намерите на сайта на
университета – www.tu-sofia.bg
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Стипендии
Всеки студент от ФТК може да кандидатства за стипендия, ако отговаря на
определени условия. Важни са успехът от следването и доходът на член от
семейството. Важно условие при кандидатстване за стипендия, дори при висок
успех, е броят на невзетите изпити да е не е повече от един. Всеки първокурсник,
отговарящ на условията, може да кандидатства още след първия семестър.
Има социални стипендии, евростипендии и еднократни награди, за които
можете да потърсите информация и евентуално да кандидатствате.
Отдел „Стипендии“ се намира в блок 1, етаж 3. Информация може да се
намери и в Студентски съвет, комисия Стипендии (стая 1154в, ks@studsavet.com)
или в студентската канцелария на ФТК.

Студентска карта
АSIC – международен документ с безплатно издаване, множество намаления,
достъп до библиотека, общежития и столове.

Студентски общежития и столове
Студентски общежития и столове (отдел СОС) се намира в Ректората на ТУСофия (стая 1152В, тел. 02/965 39 95). След записване в канцеларията на
факултета, при кандидатстване за студентско общежитие е нужно уверение,
което да послужи пред СОС. Подава се в отдел СОС заедно с лична карта и
молба-декларация, която ще ви дадат там. Класирането се обявява пред 1152В
или в интернет. Там ще е обявен и графикът за настаняване по факултети. При
наличие на незаети места се прави второ класиране. Успешно класираните
студенти получават настанителна заповед и заплащат наема на касите на СОС.
Следва да се регистрирате адресно в общината, която се намира в 5-ти блок
(срещу 2-ри жилищен блок).
При управителя на общежитието се подават: молба-декларация от отдел СОС,
настанителна заповед, адресна карта от Студентска община, 2 снимки в
паспортен формат и лична карта. Изготвя се и се подписва опис на имуществото
в стаята, който документ е важен при покриване на щети при евентуални бъдещи
повреди. Общежитията, с които разполага ТУ-София, са 2; 3 и 4-ти блок (близо
до университета), 54 и 59 блок (преобладаващо семейни общежития) и 12, 13, 16,
33А. Наемът се заплаща всеки месец на касите в отдел СОС (до зала 1152).
Платежният документ се представя на домакина на блока. При проблеми може
да се обърнете към домакина на блока, към портиера или към домовия съвет
(ДС), който ежегодно се избира от живущите в блока. Можете да се обърнете и
към КСБВУ (Комисия по социално-битови въпроси на учащите) към Студентски
съвет или към СОС. КСБВУ заседава всяка седмица, съвместно с отдел СОС,
където се решават всички въпроси по настаняване, преместване и отстраняване
на студентите от общежитията.
За контакт: ksbvu@studsavet.com; тел. 02/965 25 47; зала 1154В.
Студентски столове има в блок 54 и в блок 59 на студентски общежития.
Работното им време е от 11:30 ч. до 14:00 ч. за обяд и от 17:30 ч. до 20:00 ч. за
вечеря. На партера в учебен корпус 1 на ТУ-София също има студентски стол.

Транспорт
Студентски град е разположен в близост до ТУ-София и придвижването пеш е
доста приятно, тъй като се преминава през малък парк.
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Автобуси 94, 280 и 294 също са възможност за придвижване както до университета, така и до централните райони на София. Има различни възможности
за заплащане на пътуването – с билет (1.60 лв.) или карта за градски транспорт,
която за студенти може да бъде:
1 линия за 1 месец: 9 лв.
2 линии за 1 месец: 12 лв.
Всички линии за 1 месец: 21.50 лв.
За издаването на карта за градския транспорт са необходими лична карта,
заверена студентска книжка и снимка. Карта за БДЖ се издава на Централна
гара, като са нужни същите документи плюс уверение от канцеларията на ФТК, за
да получите 50% намаление.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Чл. 89. (1) Всеки студент има право:
13. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ТУ-София
Студентски съвет (http://studsavet.org/) е законният орган за защита на интересите на обучаващите се. Това е вашето средство да бъдете чути и да осъществите стремежа си към качествено и ползотворно пребиваване в университета през годините на следването. Дейността на Студентски съвет се усеща около вас.
В началото на всяка година се провеждат избори по факултети за членовете
на Студентски съвет, където всеки може да бъде избран.
Препоръчваме ви да предложите за Студентски съвет поне един представител
от поток. Така ще бъдете информирани за важните събития в живота на студентите и ще се чувствате представени в органите на управление на факултета и
университета.
Повече информация за възможността за участие в студентски организации
можете да намерите на:
http://www.tu-sofia.bg > студенти > студентски организации
или в стая 1154В

ДНИ НА КАРИЕРАТА
Дни на кариерата / изложение „Стажове“ – изложението на работодателите
"Стажове" се провежда ежегодно в Технически университет - София. То се
организира от Кариерния център към университета. По време на изложението се
създава възможност за директен контакт между студентите и фирмите - техни
потенциални работодатели. Представителите на бизнеса представят
информация за своята дейност, за свободни стажантски позиции, за
стипендиантски програми, организират срещи и разговарят със заинтересовани
студенти.
За повече информация:
http://www.tu-sofia.bg/
http://ftk.tu-sofia.bg/
http://www.studsavet.org
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БДЖ – Български държавни железници
ДС – домови съвет
ДЧЕОПЛ – департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
ИКТ – Информационните и комуникационни технологии
ИПФ-Сливен – инженерно-педагогически факултет - Сливен
КМ – комуникационни мрежи
КСБВУ – комисия по социално-битовите въпроси на учащите се
КУД – комисия учебна дейност
МОН – министерство на образованието и науката
НПД – научно-приложна дейност
НАОА – национална агенция за оценяване и акредитация
РКВТ – радиокомуникации и видеотехнологии
СОС – студентски общежития и столове
ТМКС – технологии и мениджмънт на комуникационни системи
ТУ – Технически Университет
УИСС – Университетска Информационна Система - Студент
ФаГИОПМ – Факултет за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт
ФАИО – Факултет за английско инженерно обучение
ФЕА-Пловдив – Факултет по електроника и автоматика - Пловдив
ФКСУ – Факултет компютърни системи и управление
ФТК – Факултет по телекомуникации
ФФОЕ – Факултет за френско обучение по електроинженерство

Справочникът е изготвен от:
 Деканата на ФТК, ТУ-София
fktt-dekan@tu-sofia.bg
 Комисия "Връзки с обществеността" (КВО)
към Студентски съвет при ТУ-София
kvo@studsavet.com
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