
   със зрелостен изпит по: 

 или математика,
 или физика.

Кандидатства се:

   или с тест по математика.

 български език и литература,

Ремонт и експлоатация на 
автотранспортна техника

   Завършилите студенти се реализират като:

- автомобилни превози; 

- подготовка на водачи на  МПС; 
- ремонт и обслужване на автомобилна техника; 

Специалисти-автомеханици в автомобилни сервизи; 
Управители и специалисти във фирми за: 

- годишни технически прегледи.

Преподавател-инструктор на водачи на моторни 
превозни средства; 

Мениджъри на фирми, профилирани в производство, 
експлоатация и ремонт на автомобили; 

Контрольори и инспектори
 в системата на МВР и МТ

Експерт в системата на текстилната и конфекционната 
промишленост;      

Конструктор-моделиер на облекла;

Специалист по експлоатация и поддържане на текстилна 
и конфекционна техника.

Технолог в конфекционното и текстилното производство;

Дизайнер и рекламен агент по текстил и облекло;
Десенатор на текстилни изделия;

Мениджър на дизайнерски и модни бюра, фирми за 
уникални и бутикови облекла от висшата мода и на 
текстилни и конфекционни предприятия;

Организатор на модни представяния на текстила и 
облеклото (модни ревюта, изложби и др.);

Мога да се реализирам като:

Технологии, дизайн и 
мениджмънт на модната 

индустрия 

http://www.tu-sliven.com
За информация: 044 / 66 71 28; 044 / 66 75 52

http://www.tu-sliven.com
За информация: 044 / 66 71 28; 044 / 66 75 52

Защо да избера  тази специалност?

За информация: 044 / 66 71 28; 044 / 66 75 52

гр. Сливен, 8800, 
бул. “Бургаско шосе” 59

СЛИВЕН

ÊÎËÅÆÊÎËÅÆ

e-mail: umo.sliven@gmail.com

60 години60 години

професионален бакалавър



http://www.tu-sliven.com
За информация: 044 / 66 71 28; 044 / 66 75 52

Подаване на документи за кандидатстване:
(по интернет или в Колеж - Сливен):

от 17-06-2019 г. до  19-08-2019 г .

Студентите от Колеж - Сливен:

џ Провеждат практически занятия във фирмите на Пежо, 
Фолксваген, Мерцедес, Опел, Тойота, Ситроен, Миролио, 
Тирбул, Маркели, Еко-Асорти,  к-с “Национал” и др.;
џ Ако работят - учат по гъвкав разпис;
џ Могат да продължат обучението си за придобиване на 
образователно-квалификационна степен “Магистър” и 
образователната и научна степен “Доктор”;

џ Получават диплома за висше образование, образователно-
квалификационна степен “Професионален бакалавър”;

џ Учат 3 години;

џ Всички желаещи се настаняват на студентско  общежитие;
џ При показан успех получават стипендии и награди;

џ Могат да се участват в програма Еразъм+  за обучение или 
практика до 12 месеца в TEI - Атина, Гърция и Университета в 
Марибор, Словения, Р. Турция, Украйна и др.;

џ Могат да се обучават паралелно по втора специалност;
џ Могат да се обучават паралелно за придобиване на 
професионална квалификация “учител”;

џ Могат да участват в стажантски програми в страната и в 
чужбина - САЩ, Великобритания, Испания, Германия;

џ Спортуват - туризъм, волейбол, баскетбол, тенис на маса, 
футбол и др.

 28-03-2020 г.; 11-04-2020 г.; 25-04-2020 г.

Кандидатства се:
с оценката от   (матура)зрелостен изпит
или с предварителен кандидатстудентски  тест по математика:               

тест по математика: 19-08-2020 г. 

или с редовен кандидатстудентски  

http://www.tu-sliven.com
За информация: 044 / 66 71 28; 044 / 66 75 52

   със зрелостен изпит по: 

 или чужд език
 или история
 или география

  или с тест по математика.

 български език и литература

 или математика

Кандидатства се:

Мениджмънт на 
алтернативния туризъм
Завършилите студенти се реализират като:

Хранителни технологии 
в бита и туризма

Завършилите студенти се реализират като:

http://www.tu-sliven.com
За информация: 044 / 66 71 28; 044 / 66 75 52

       или математика,
       или физика

       български език и литература,
                           със зрелостен изпит по: 

       или химия.
       или с тест по математика.

Кандидатства се:
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