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Органи за управление: 

Директор: доц. д-р Иванка Монева, каб. 11, тел. 044/66-77-10, email: college_sliven@tu-sofia.bg 

Зам.-директор: проф. д-р Андреас Хараламбус, каб. 11, тел.044/66-77-10, email: 

charalambus@tu-sofia.bg  
Обща информация: 

Колеж – Сливен е основан през 1960 г. От 1997 г. е един от основните колежи в системата на ТУ 

– София. В него работят 2 професора, 7 доцента, 4 гл. асистента, 6 асистента, 3 помощно-

технически персонал. В Колежа се обучават 260 редовни студенти. Преподавателите от Колеж – 

Сливен обучават студенти и в останалите структурни звена на ТУ – София, както и в други 

университети в страната и в чужбина.  

Структура: 

Колежът се състои от следните две секции: 

- Автонтраспорт, текстил и дизайн (АТД) с ръководител доц. д-р Васил Бобев 

- Педагогика, хранителни технологии и туризъм (ПХТТ) с ръководител гл. ас. д-р Виолета 

Славова 

Специалности: 

Колеж – Сливен обучава студенти за придобиване на образователно - квалификационна степен 

“специалист” по специалностите: 

- „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“; 

- „Хранителни технологии в бита и туризма“; 

- „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“; 

- „Мениджмънт на алтернативния туризъм“. 

Форми на обучение: редовно  

Обща характеристика на обучението: 
Колежът осигурява обучение по всички задължителни и свободно – избираеми дисциплини по 

учебен план за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър ” по четири 

специалности: „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“,  „Хранителни технологии в 

бита и туризма“,  „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“,  „Мениджмънт на 

алтернативния туризъм“ и осигурява педагогическа подготовка на всички студенти. Обучението 

е с продължителност 6 семестъра, разпределени в три учебни години и завършва с държавен 
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изпит или защита на дипломна работа по специалността и държавен изпит по педагогика. 

Завършилите образователно-квалификационната степен „ професионален бакалавър“ могат да 

продължат образованието си в по-висшите образователно-квалификационни степени „бакалавър“  

и „магистър“ при определени условия.  

Международни контакти: 

1. Университети: Московски машиностроителен институт – Русия; Университет “Паскал Паоли” 

– Найг, Франция; Технически университет – Виена, Австрия; Технически университет – 

Дортмунд, Германия; Национален институт по приложни науки – Рен, Франция; Технологично-

образователен институт – Пирея, Гърция; Солунски технологично-образователен институт- 

Солун, Гърция; Корсикански университет – Корсика, Франция; Трансилвански университет – 

Брашов, Румъния; Култур юниверсити – Истанбул, Турция; Силезийски технологичен 

университет – Гливице, Полша; Технологичен университет- Кипър;  Университет на Марибор- 

Словения; Университет на Висок-Елзас,  Милуза, Франция. 

Значими текущи научно-изследователски проекти:  
Договор № BG051PO001-4.3.04-0040 “Развитие на дистанционен център за електронно обучение 

на инженерно-педагогически кадри” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  BG051PO001-4.3.04 

„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. 

 


