
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 
 

за студентите от II и III курс  специалност ”Електроника”   

 и II курс специалност „Автомобилна електроника“ при ФЕТТ 
 

Уважаеми студенти, 

 

 Съгласно Учебния план Ви предстои провеждане на 3-седмични практики: 

  

- за завършилите II курс на обучение - Учебно производствена практика;  

- за завършилите III курс на обучение -  Специализираща практика;  

 

1. Общи указания.  

 

Практиката се провежда в извънучебно време (след приключване на 

поправителната сесия и преди започване на зимния семестър). За 2022 година 

практиките са от 18.06.2022 г. до 09.09.2022 г.  

 

 Провеждането на практиките се извършва във външни организации – 

партньори на Факултет по Електронна Техника и Технологии. Списък на 

тези организации е публикуван на сайта на ФЕТТ, както и в Студентска 

канцелария. Студентите, желаещи да проведат стажа си в тези организации, 

се свързват със съответната организация (фирма) и кандидатстват за 

избраната от тях позиция. Контактите за организациите партньори на 

факултета са публикувани на сайта на ФЕТТ. След получаване на одобрение 

от организацията, в която са заявили, че желаят да проведат стажа си, се 

регистрират в електронната система на сайта на факултета.  

Провеждането на практиките може да се извършва и във външни 

организации - напр. фирми, лаборатории, институти и др., където се 

осигурява работа по темите за съответния курс, формулирани в приложените 

по-долу списъци за работа във външни организации. 
 Студентите следва да регистрират до 10.06.2022 г. вкл. в електронната 

система, че са одобрени от съответната организация. Ако са одобрени в 

организация извън партньорите на ФЕТТ, качват потвърдително писмо от 

съответната външна организация, която декларира: 

 - възможността за практическо обучение по темите, посочени в списъка по-

долу; 

 - oсигуряване на изискванията за хигиена и техника на безопасност на 

труда.  

 - осигуряване на 6-часов работен ден. 

 - e-mail адрес и телефонен номер за връзка с фирмата 

 За студентите одобрени в организации партньори на ФЕТТ, 

съгласувателно писмо не се качва в системата. Писмото се получава служебно във 

ФЕТТ.  

Примерен вариант на писмото е даден в раздела „ПРАКТИКИ 2022“ на сайта на 

ФЕТТ и в Студентската факултетна канцелария. 

  



 

2. Отчитане на практиката. 

Отчитането на практиката за всички студенти е въз основа на надлежно 

попълнен и съответно заверен от мястото на провеждане Протокол за практиката. 

Бланка за протокола е налична на сайта.  

 Отчетите за практиката се качват в електронната система съгласно 

указанията.  

 Крайната дата за предаване на протокола за практиката е 09.09.2022 г. и е 

необходимо условие за записване в следващия курс на обучение във ФЕТТ при 

ТУ - София. 

Предаването на протоколите и заверките става електронно. Протоколът 

трябва да е четлив. Оригинала на протокола се съхранява от студента и при 

започване на учебната година може да бъде изискан за справка. Сканирано копие 

от него, заедно с подписите от ежедневните теми се качва в електронната система. 

 Студентите, провеждащи Практиката си на територията на гр. София, могат 

да продължат ползуването на студентските общежития през този период. За целта 

информират Студентска канцелария и отдел СОС на ТУ-София до 25.05.2022г. 

  

 

 

  
 

 

София                                                      Декан на ФЕТТ: 

 

08.04.2022 г.        /проф. дтн инж. И. Илиев/ 

  



СПИСЪК 

на темите за Учебно-производствена практика, 

 от II курс на обучение 
 

 

 

По време на Учебно-производствената практика студентите работят по 

минимум 2 теми от посочения по-долу списък. 

 

1. Изработка на графични оригинали.  

2. Получаване на покрития с определена топология  и  параметри. 

3. Монтаж и херметизация на електронни елементи 

4. Асемблиране на платки и възли. Монтаж  и демонтаж на изводи и връзки 

по зададена схема. 

5. Контрол и специфични измервания (визуален контрол на шаблони, 

платки, спойки и размери). 

6. Работа и използване на техническа документация при ремонт и 

експлоатация. 

7. Съставяне на техническа документация с използване на програмни 

продукти.  

8. Проверка на печатни платки и снемане на  принципна схема. 

9. Изработване на електронни модули. 

10.  Запознаване с технологията за изработка на механични и електронни 

възли. 

11.  Използване на интернет. 

12.  Електронни системи в автомобили хибридни и електромобили. 

13.  Изборна тема. (Съгласува се със съответния отговорник от ФЕТТ ). 

 

   

 

 

 

  



СПИСЪК 

на темите за Специализираща практика, 

 от IІI курс на обучение 
 

 

По време на Специализиращата практика студентите работят по минимум 2 

теми от посочения по-долу списък. Една от темите е специализираща и е с 

продължителност не по-малко от 7 дни. 

      

1. Проектиране на електронни схеми и устройства. Изработка на 

техническа документация. 

2. Реализация на прототипи на електронни устройства. Проверка за 

работоспособност и оживяване. 

3. Технологична екипировка за електронно производство: проектиране и 

изготвяне на работни шаблони, сита, маски и други. 

4. Технологично оборудване в електрониката: настройка, поддръжка, 

експлоатация. 

5. Технологични процеси в електрониката и микроелектрониката. 

6. Изготвяне на подложки за електронни схеми: топологично проектиране, 

изработка на печатни платки, изработка на пасивни подложки за 

хибридни схеми и модули, визуален и електрически контрол. 

7. Монтаж на електронни елементи за електронни устройства: 

конвенционален монтаж, повърхностен монтаж, ремонтни операции. 

8. Контрол, диагностика и оживяване на електронни възли: аналогови, 

цифрови, захранващи и други. 

9. Измерване на елементи и схеми: оптични, свръхвисокочестотни, 

температурни и други измервания. 

10.  Изпитване на електронни елементи и възли. 

11.  Приложение на CAD системи в електрониката. 

12.  Електронни системи в автомобили, хибридни и електромобили. 

13.  Изборна тема. (По преценка на съответния отговорник от ФЕТТ за 

студенти, владеещи на необходимо ниво дадена дейност.) 

 

Бланка на писмото може да намерите на сайта на факултета  

https://fett.tu-sofia.bg/ в раздел „ПРАКТИКИ 2022“ или на адрес:  https://fett.tu-

sofia.bg/?str=36. 

 

 

https://fett.tu-sofia.bg/

