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B vuru için gerekli belgeler:

si;

e

1 adet orjinal ve 2 adet
fotokopi.

bul'daki
ki

.

1. Üniversitede e itimine devam etme hakk veren lise
diplomas n fotokopisi;
2. Lise diplomas ek belgesinin fotokopi
3. Ba vuru tarihinden bir ay önce ç kart lan ve Türkiye
Cumhuriyeti'nde ilgili makamlardan onaylanm doktor raporu;
4. Çift vatanda lar için – isim denklik belgesi;
5. 4 adet foto raf.
Belgeler tercüme ve tasdik edilmelidir.
Tasdik, ikamet adresine göre bölge valisi taraf ndan yap lmal r.
Sofya Teknik Üniversitesi taraf ndan kabul edilip onayland ktan
sonra, ayn belgeler, 3 adet olarak, makamlar taraf ndan icaben

itim ve Bilim Bakanl na gönderilir -

Kabul edip onaylad ktan sonra, E itim ve Bilim Bakanl bir
tasdikname verir ve bu Tasdiknameyi, e itim ücretinin ödenmi
oldu unu gösteren belge ile beraber, stan Konsolosluk
ubesine veya Ankara'da Bulgaristan Cumhuriyeti

Büyükelçili ine sunulmas gerekir. Lise diplomas nda matematik
ve fizik notlar 3,00'ten daha az olmamal r

itim ücretleri:
ll k e itim ücreti - 3000

Çift vatanda olan ve ikisinden biri Bulgaristan vatanda olan
renci adaylar için y ll k e itim ücreti - 1500

Bulgarca ve ingilizce dil ö renmek için y ll k haz rl k e itim ücreti - 2500

€

€
€

Sliven

Sofya Teknik Üniversitesi, Sliven Koleji, Mühendislik E itim
Fakültesi mezunlar , yüksek tahsil diplomas sahibi
olacaklard r ve “Ö retmen” niteli i alacaklart r.
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“Meslek Lisans” program nda Bölümler:
(3 y ll k e itim kursu)
“Oto ta ma teknik donan ve operasyonu”
bölümü mezunlar :
-

-

-

Mot
yerlerde

orlu Ta ma Araçlar kullanma e itimi veren
retmen olarak çal abilirler;

Otomobil üreten veya tamir eden irketlerde ve
firmalarda çal abilirler;

Otomobil ta yan veya tamir eden firmalarda ve teknik
muayene yap lan yerlerde çal abilirler.

“Tekstil ve giyim üretimi” bölümü mezunlar :
-

-

-

-

-

Dokuma, diki , örme ve tekstil üretimi irketlerinde
teknoloji uzman /teknisyen/ ve organizatör olarak
çal abilirler;

Tekstil ürünleri ve giyim alan nda moda tasar mc
olarak çal abilir

Tekstil ve giyim uygulama alan nda ö retmen olarak
çal abilirler;

Tekstil ve diki teknik tesisatlar letme ve bak m
uzman olarak çal abilirler;

Tekstil, diki ve örme atölyelerinde, moda evlerinde v.s.
yönetici olarak çal abilirler.

ler;

“Günlük ya am ve turizm g da teknolojisi” bölümü
mezunlar :
-

-
-

Ekmek, tatl , et ve süt gibi g da üretim irketlerinde
uzman veya organ zatör olarak çal abilirler;

Özel okullarda ö retmen olarak çal abilirle
da sanayisinde küçük firmalarda yönetici olarak

çal abilirler.

i
r;

Otomatizasyon, bilgisayar ve idare teknikleri
Bilgisayar
Elektroteknik

- i letme enformati i

Is tekni i
Makine yap teknik ve teknolojileri
Ta mac k teknik ve teknolojileri

“Yüksek lisans” program nda Bölümler:
(“Lisans” derecesinden sonra 1,5 y l)

“Makine yapma tekni i ve teknolojisi” bölümü mezunlar :
-

-

-

Makine yapma, tesisat kurma, g da, tekstil, ta ma, elektrik,
elektronik ve di er alanlarda çal abilirler;

Kamu ve özel irketlerde tasar mc , teknoloji uzman ve
yönetici olarak çal abilirler;

Makine yapma tekni i ve teknolojisi alan nda kendilerine i
kurabilirler;

“Endüstri Mühendisi” /ingilizce/ bölümü mezunlar :
-

-

-

Finans, yat m, sigorta v.b. irketlerde dan man olarak
çal abil

Bölüm ile ilgili faaliyetleri olan uluslararas irketlerde,
derneklerde v.s. ticaret temsilcisi, distribütör veya reklam ajan
olarak çal abilirler;

Kamu idarelerinde çal abilirler veya kendilerine bu alanda
kurabilirler.

irler;
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“Lisans” program nda Bölümler:
(4 y ll k e itim kursu)

“Makine yap nda bilgisayar teknolojileri”
bölümü mezunlar :

süreci haz rlamak ve projesini yapmak için ça da bilgisayar
sistemleri kullanarak çe itli ürünlerin ve teknolojilerin
projelerini yapabilir;

alan nda en yeni
geli meleri uygulayarak, makine yap alan nda, proje i leri
yapan, tasar m, üretim, servis, dan ma, reklam ve ticaret i leri
yapan, ulusal ve uluslararas uzman ekipleri yönetebilirler ve
onlarla beraber çal abilirler;

malat, hizmet, ticaret, e itim, kamu yönetimi alanlar nda
çal abilirler ve yönetebilirler, veya makine yapma alan nda
kendi i lerini kurabilirler.

-

-

-

Bilgisayar ve bilgilendirme teknolojileri

“Is tekni i” bölümü mezunlar :
-

-

-

-

-

Is transferi ve de tiricileri cihazlar ve tesisatlar ,
havaland rma, so utma ve klima tesisatlar tma ve gaz
sistemlerin n projelerini yapabilirler ve yerle tirebilirler; tma
ve klima sistemlerinin, so utma ve yak t tesisatlar n
analizlerini yapabilirler ve çal ma etkisini geli tirebilirler;

Is teknik sistemleri ve süreçlerini uygulamak için program
letebilirler, enerji kay plar belirlemek tmak için

özel yaz m projesi
Uzman olarak de erlendirme yapabilirler ve tma, klima,

yak t ve so utma teknikleri alan nda sistemlerin ve
tesisatlar n çal malar geli tirebilirler;

Is tekni i süreçlerin ak kontrol edebilirler ve onlar n
yönetimini ça da kavramlara uygun olarak düzenleyebilirler;

Liselerde ve bu alanda ö renim sa layan özel e itim
merkezlerinde ders verebilirler.

veya azal
yapabilirler;

lar

“Lisans” program nda Bölümler:
(4 y ll k e itim kursu)

“Lisans” program nda Bölümler:
(4 y ll k e itim kursu)
“Otomatizasyon, bilgisayar ve idare teknikleri”
Mühendisi
Bu bölümün mezunlar :

Tasar m, proje ve geli tirme i lemleri yapabilirler;
Ülkenin tüm ekonomik sektörlerinde, otomatik ve yönetim

ile ilgili i lemlerin organizasyonunu yapabilir ve
gerçekle mesine kat

Üret im süreçlerinin matematiksel model lerini
olu turabilirler;

Deneysel ara rmalar yapabilirler, sanayi alan nda
teknolojik süreçlerin yönetimini sa layan sistemleri
programlama ve bilgilendirme yapabilirler;

Otomatik ve yönetimin çe itli alanlar nda çal an
uzmanlar yönetebilirler ve onlarla beraber çal abilirler;

Veritaban , program dilleri ve uygulanan program dilleri ile
çal abilirler;

Liselerde ö retmen olarak çal abilirler.

-
-

-

-

-

-

-

labilirler;

“Elektroteknik” bölümü mezunlar :
-

-

-

-

-

elektrik ve elektroteknik tesislerinin projeleri, tasar ve
sat alanlar nda çal abilirler;

Elektrik da tan ve ta yan irketlerde, elektrik santralleri
ve trafolarda, elektrik irketleri, elektrik tedarik sistemleri,
yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar alan nda çal abilirler;

Elektrik projeleri ile ilgili uygulama, geli tirme ve
dan manl k alanlar nda çal abilirler;

Elektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklar alan nda
kendilerine i kurabilirler;

Liselerde ö retmen olarak çal abilirler.

e-mail: priem.sliven@gmail.com umo.sliven@gmail.com

http://tu-sliven.com http://tu-sliven.com http://tu-sliven.com

Bulgaria, Sliven, +359 44 66 75 52, Bulgaria, Sliven

http://tu-sliven.comhttp://tu-sliven.comhttp://tu-sliven.com
http://tu-sliven.comhttp://tu-sliven.comhttp://tu-sliven.com

