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Млади приятели,
Добре дошли във Висшето транспортно училище
"Тодор Каблешков"! Искам да ви уверя, че изборът да
продължите образованието си в нашия университет е една
правилна крачка в посока на личностното ви и професионално
изграждане. Надявам се, в процеса на вашето обучение, да
постигнете успешно овладяване на знанията, които ще ви
подтикнат към новаторство, които ще запалят у вас искрата
на изследователския и откривателски дух, ще ви дарят с
радостта и удовлетворението от творческия труд. От днес
вие сте най-новите членове на нашата академична общност.
Във всяка стъпка от университетското ежедневие може да
разчитате на квалифицирана помощ и подкрепа, на
съдействие при разрешаване на проблемите и съпричастност
към студентските ви вълнения и емоции, защото вашето
развитие и усъвършенстване е наш приоритет. Сега вие се
намирате в началото на пътя. Ще бъда щастлив, ако вървите
по него мотивирани да осъществите мечтите си чрез
отговорната, перспективна и престижна професия на
транспортния специалист.
На добър час!

Ректор
Проф. дтн инж.-мат. Петър Колев
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Увод
Честито! Вече си студент! Успял си да се пребориш с
гимназията, матурите, махмурлука след бала и кандидатстудентските изпити! Дотук добре, но следва университетът,
където всичко изглежда голямо и страшно. Очакват те само още
около 24 изпита, няколко курсови работи и проекти. Спокойно!
По – страшно е отколкото предполагаш, но ще свикнеш. Няма
да е нужно да помниш датата на започване на учебната година –
тя ще бъде 19-ти септември, но пък ще завършваш малко порано от приятелите си в останалите университети, така че
можеш да се чувстваш късметлия. Ние, от Студентски съвет на
ВТУ „Тодор Каблешков“, създадохме този пътеводител, за да
Ви помогне да навлезете в атмосферата на Висшето транспортно
училище и в студентския живот. Като студенти ще имате както
хубави, така и не толкова спокойни моменти. Затова е важно да
знаете, че ако „сгафите“ яко, винаги можете да разчитате на нас.
И не се надявайте да си хванете гадже тук, защото през
следващите 4 години вашият статус във Facebook ще
представлява ето това:

Най - често задавани въпроси:
Какво е 3229, 1232, 1340?
Първата цифра показва номера на блока (учебния
корпус), втората – етажа, третата и четвъртата– номера на
залата.
Например: 3229 – 3-ти корпус, 2-ри етаж, 29-та зала
(залата е с надпис 3229);
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1232 – 1-ви блок, 2-ри етаж, 32-ра зала и така нататък…
Какво е СО1 и СО2, ФКЕТ, ФТМ и ФТСТТ?
СО1 и СО2– Студентско общежитие 1 и Студентско
общежитие 2 .
ФКЕТ- Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в
транспорта“,
ФТМ- Факултет „Транспортен мениджмънт“
и
ФТСТТ- Факултет „Техника и строителни технологии в
транспорта“.

5

Кога работи канцеларията на моя факултет?
Канцеларията работи със студенти
от 8:30 до 14:30,
като почива един час на обяд
от 12:30 до 13:30

Кое къде е във ВТУ „Тодор Каблешков“?
Виж картите в края и в средата на справочника, или ни
попитай в стаята на Студентски съвет в СО2
Имаме сайт – http://vtu.studsavet.bg/ , където можете да
видите кои сме ние и е-мейл – student-council@vtu.bg, където
можете да задавате своите въпроси.

Общежития


Подаване на документи, класиране и настаняване на
общежитие

Офисите на Студентските общежития СО1 и СО2 се
намират в съответните общежития.
Ред за настаняване в общежитие:
Ако желаете да бъдете настанени в общежитие, при
записването си за студент подавате молба-декларация по
образец в съответната факултетна канцелария. Необходимо е да
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представите служебна бележка за доходите на членовете на
семейството, които съдържа информация за предходните 6
месеца на 2016г.
Първо класиране - 09.09.2016
Второ класиране - 05.10.2016
Настаняване след първо класиране започва от
12.09.2016г. до 18.09.2016г., от 9:00 до 16:00ч. При
настаняването студентите редовно обучение се запознават с
Правилника за вътрешния ред на общежитията, попълват
настанителен картон при домакина на общежитието, представят
два броя снимки и заплащат 20 лв. семестриален депозит
/съгласно чл. 4 от Наредбата за ползване на студентски
общежития и столове /. Месечният наем се заплаща на касата на
блок 7 (СО2). За прекъсналите, презаписали и обучаващи се
срещу заплащане студенти, таксата за общежитие е увеличена с
размера на държавната субсидия плюс ДДС.
Всички проблеми, свързани с общежитията, се отнасят
до Комисия по социално- битовите въпроси на учащите
(КСБВУ) и Домови съвет (ДС).


Комисия Социално-битови въпроси на учащите се
(КСБВУ)

Колегите от КСБВУ заседават съвместно с отдел “СО1 и
СО2” всяка седмица и решават всички въпроси по настаняване,
преместване, пренастаняване, отстраняване и взимат пряко
участие в управлението и стопанисването на общежитието.
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За контакти с тях: търсете Студентски съвет или направо
портиерите на общежитията


Домови съвети (ДС)

Всеки блок има вътрешен контролен орган. Това е
Домовият съвет. Той се избира от всички живущи във входа за
период от една година. Чрез тях КСБВУ осъществява по-добър
контрол за спазването на правилата за вътрешния ред в
общежитията. Всякакви оплаквания и жалби, свързани с блока,
могат да бъдат отправени към членовете на ДС, информация, за
които може да намериш при портиера на блока.
Паркинг
А пък ако си с кола, още по-добре за теб :) ВТУ ,,Тодор
Каблешков" разполага с обширен паркинг, на който да си
паркираш
колата, достъпен за всеки един студент.
Единственото нещо, което трябва да направиш, е да отидеш в
Ректората на втория етаж при Координаторката и тя ще ти каже
как стоят нещата.

Студентски стол
ВТУ разполага със студентски стол за хранене. Намира
се на първия етаж в СО1. Цените са ниски, а храната е
разнообразна и вкусна.
Работно време:
11:45 - 14:00ч. за обяд и 18:00 - 20:00 за вечеря.
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Учебен план
През следващите 4 /а може да се наложи и повече от 4/
години ще се обучаваш по учебен план. От него ще разбереш
какви дисциплини ще изучаваш, на какви изпити ще се явяваш,
както и някои други неща. Ще получиш диплома когато
изпълниш всички изисквания по учебния план за твоята
специалност. Можеш да го намериш на www. vtu. bg , в меню
„Студенти”, и от падащо меню „Учебни планове”.



Учебна дейност
Лекции, упражнения, практики

За „щастие“ всички са задължителни, но някои повече от
останалите. Те са много полезни и интересни! Хубаво е да си на
лекции, поне когато пускат списъци.
На упражнения е задължително да присъстваш, а на
лабораторни упражнения „жив, умрял” трябва да си там.
Учебната практика също е задължителна и се провежда,
където може да си направите снимки със струговете за Facebook.

Група и седмичен разпис
Ако не знаеш коя е твоята група, можеш да попиташ в
учебната канцелария на твоя факултет. Седмичният ти разпис
(програмата) може да получиш най-лесно, като: влезеш в сайта
на ВТУ “Тодор Каблешков“, в меню „Студенти“ и от падащото
меню, раздел „Обучение“, да избереш „Учебна 2016 - 2017
година“, или направо чрез линка:
http://www.vtu.bg/bg/index.php?menu=calendar_2016.
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Ако все още не си разбрал на какъв език е написана
седмичната ти програма, ето кратки разяснения:

След като разбереш номера на групата си, търсиш реда с
този номер и те очакват следните учебни събития:
1.
„Л” – лекция
2.
„СУ” или „У“ – семинарно упражнение
3.
„ЛУ” – лабораторно упражнение
4.
Диагонална линия, разделяща клетката, означава,
че групата се дели на две подгрупи (вдясно е поместен пример с
част от учебната програма на специалност „Индустриален
мениджмънт“, втори курс).
Можеш да изтеглиш своята учебна програма от
http://vtu.bg от меню „Студенти“ и „падащо“ меню „Учебна
2016-2017 г.“.
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Групов отговорник
Груповият отговорник е твой колега (или самият ти),
който се грижи за комуникацията в групата и между групата и
преподавателите. Практика е първият групов отговорник да се
избира служебно, но групата може да го замени по всяко време,
ако тя/той не си изпълнява задълженията.
Ако в твоя факултет няма практика да се избират
групови отговорници, съветваме теб и колегите ти да проявите
инициативност и все пак да си изберете – това значително ще
улесни пребиваването ви във ВТУ „Тодор Каблешков“.
•



Студентски книжки

С началото на учебната година твоята студентска книжка
би трябвало да е готова, „обработена” от учебната канцелария
на твоя факултет и подписана от Ректора. Най-вероятно ще
получиш студентската си книжка на откриването на учебната
година, след речта на декана на твоя факултет, където ще видиш
и нас от Студентски съвет.
Ако не успееш да я получиш там, обърни се към
учебната канцелария на факултета или към груповия си
отговорник.


Конспект

В началото на семестъра всеки преподавател е длъжен да
даде конспект (тематичен план) по предмета си. Обикновено
груповият отговорник има ангажимента да вземе конспекта.
Добре е преподавателят да ви запознае с изискванията за изпита
– начин на провеждане, критерии за оценяване и други. Ако
пропусне – поемете инициативата в свои ръце и попитайте!
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Важни факти

С изключение на първия семестър, за който найвероятно вече си платил, семестриалните такси обикновено се
заплащат преди началото на семестъра. Бележките,
удостоверяващи платения семестър, се носят в учебните
канцеларии на съответния факултет в същия срок, за да
удостовериш (посредством квитанцията), че си заплатил
семестъра и за да можеш официално да запишеш следващия.
Внимавай да не изпуснеш срока, в противен случай
автоматично ще прекъснеш! За всички проблеми, отнасящи се
до учебните въпроси, незасегнати в този текст, можеш да се
обръщаш към колегите от Учебен отдел, който решава всички
въпроси, свързани с учебния процес.
Телефон за справки: 02/9709 211. Пълният телефонен
указател можете да откриете на: www.vtu.bg, меню
„Контакти“ и от падащото меню: „Телефонен указател“.

Възможности

за

обучение

в

европейски

университети
Обучението във ВТУ
„Тодор Каблешков“ открива
пред всеки студент, завършил
успешно
първите
два
семестъра, възможност да се
обучава за срок от 3 до 12
месеца в елитни европейски
университети, както и да
участва
в
практики,
чужбина.
провеждани
в
Мобилностите
се
осъществяват на базата на Разширена „Еразъм+“ харта, която
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училището притежава, и сключените 35 междуинституционални
споразумения с университети от 11 европейски страни.
За учебната 2016/2017 година са предвидени 14
студентски мобилности. Условията за класиране на кандидатите
са успехът от обучението и владеенето на чужди езици.
Подробна информация за възможностите на студентите
за мобилност в европейските страни с цел обучение или
практика може да получите в Еразъм офиса на ВТУ „Тодор
Каблешков":.
РЕКТОРАТ,
ЕТ. 2, СТ. 28

Библиотека
ВТУ „Тодор Каблешков“ разполага с голяма библиотека.
Тя се намира в собствена двуетажна сграда. Необходимо е да си
направиш читателски картон и безплатно да взимаш книги за
почти цялото си обучение. Библиотеката разполага и с читалня,
която е особено полезна за работа по курсови проекти и в
случаите, когато ти се налага да работиш с много литературни
източници едновременно. Съвет от нас – ако не държиш да
притежаваш лично копие от литературата по дадена учебна
дисциплина, библиотеката е отличен вариант за теб. Освен това,
в нея ще намериш ценна литература, която вече не може да бъде
закупена от книжарниците.


Учебници
Голяма част от учебната литература, която ще ти е
необходима по време на следването можеш да закупиш от
Библиотеката или от книжарницата на главния вход.
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Чужди езици
През обучението си ще изучаваш чужд език, а в някои от
специалностите и „Бизнес терминология на чужд език“. Първата
седмица от семестъра е времето, в което трябва да отидеш до
катедра „Хуманитарни науки и чужди езици“ (намира се в първи
учебен корпус), да си избереш език, който ти харесва и
евентуално да се явиш на изпит за проверка на входящото ниво
и разпределяне по групи. Това обикновено става във времето,
когато според седмичното разписание имаш език.
Не пропускай часовете по език първата седмица, защото
в противен случай най-вероятно ще учиш език, който не ти
харесва, с група, която не е най-подходящата за теб!
Отново съвет от нас – ако искаш да ти е по-лесно, избери нещо,
което си учил.
Пряка връзка с катедрата и факултета, в който се
обучаваш
Ако искаш да намериш преподавател, да потърсиш
помощ от администрацията към твоя факултет или направо от
декана на факултета, е необходимо да влезеш в падащо меню
„За нас“ в официалния сайт на ВТУ „Тодор Каблешков“ –
http://vtu.bg, оттам избираш „Структура“ и можеш да намериш
всеки, с когото искаш да разговаряш. Съветваме те преди всичко
да търсиш информация в структурата на своя факултет и
съответната катедра, тъй като хората там биха ти били найполезни.
Много от катедрите поддържат интернет-страници с
полезна информация. Например, не пропускай да поглеждаш на
math.vtu.bg – страницата на катедра „Математика и
информатика”. Ще намериш примерни теми за изпити,
конспекти, учебни помагала в електронен формат и др.
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Спорт
Да не си помисли,
че като учиш във ВТУ
няма да спортуваш? Не!
Спортът
е
абсолютно
задължителен – поне през
първите две години от
обучението ти във ВТУ ще
трябва
активно
да
спортуваш. Необходимо е
да се запишеш предварително за желания от теб спорт (на гърба
на 1-ви корпус). Съвместно с Университетски спортен клуб
„ВТУ „Тодор Каблешков” се организира и провежда учебноспортна и състезателна дейност, както и отмората на студентите.
Предоставя ви се възможност за избор на един от следните
видове спорт: волейбол, баскетбол, тенис, тенис на маса,
футбол, фитнес, стрелба с лък и туризъм.
Обучението обхваща две основни форми:
1. Аудиторна заетост - 120 часа за целия период на
следване и са предвидени задължително в учебните планове на
всички специалности. Аудиторната заетост включва:
- Обща спортна подготовка - упражнения и игри с общо
развиващ характер, предназначена за студенти, които
предпочитат разнообразна, емоционална и вариативна спортна
подготовка.
- Адаптирана спортна дейност - предназначена е за
студенти, които се нуждаят от занимания с физически
упражнения и игри, съобразени с техните индивидуални
двигателни способности и целенасочено подобряване на
здравословното им състояние.
15

2. Извънаудиторна заетост - спортно усъвършенстване.
Извънаудиторната заетост включва:
- Участие в спортни състезания от вътрешния календар.
Участие
в
подготовка
за
състезания
с
представителните отбори на ВТУ „Тодор Каблешков”.
- Участие в спортни състезания от календара на АУС
«Академик» или държавни първенства.
Спортът във ВТУ е дисциплина като всички останали, не
я подценявай.
Също така Вторник и Сряда от 14:00 може да използвате
футболните игрища на ,,Green Sport ”, възползвайте се.
Заверки
Искаш ли първата ти година във ВТУ да ти е и последна?
Не! Тогава да те предупредим, че в края на семестъра (така му
казват тук на „срока”) се събират подписи от всички
преподаватели (на лекции, упражнения и т.н.), които си виждал,
или за които поне си чувал. За да завериш семестъра ти трябва
„пълна колекция автографи”. Явяването на изпит става
задължително след получаването на съответните заверки.

Сесия
Сигурно ти е било яко
никой да не те кара да учиш през
семестъра, но сега ще ти се върне
тъпкано. Всички заверили ги чакат
поне три-четири изпита, а тези, на
които
им
хареса
получават
безплатно посещение на поправка
и ликвидация.
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В рамките на една учебна година имаш право да се явиш
на изпит по дадена дисциплина общо три пъти - по веднъж в
редовната, поправителната и ликвидационната сесии. Що се
касае до тях – имаш редовна сесия след всеки семестър,
поправителна сесия след края на всяка редовната сесия и
годишна ликвидационна сесия преди началото на новата учебна
година. Важно е да се знае, че всички изпити задължително се
провеждат в писмена форма.
Стипендии
Важно е да знаеш, че във ВТУ знанието е пари. Можеш
не само да даваш, но и да
вземаш. Ако си от постарателните и трудолюбиви
студенти може да получаваш
стипендия.
Право
да
кандидатстват имат студенти,
редовно обучение с успех не
по – нисък от (4.00) от
предходните два семестъра (за
първи курс от I-ви семестър) и
доход не надвишаващ 450 лв. на член от семейството.
Стипендиите във ВТУ са социални, като са разделени на
три групи:
 Стипендия за успех (6.00), с праг на дохода на член от
семейството;
 Стипендия за успех (от 5.50 до 5,99), с праг на дохода
на член от семейството;
 Стипендия за успех (от 5.00 до 5.49), с праг на дохода
на член от семейството.
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Еднократна социална помощ – това е сума, която се
отпуска на студенти с особени финансови, семейни и
други проблеми. Постановление на Министерски съвет
№90 , 26.05.2000 г., урежда правилата за получаването й.
Това е финансова помощ за студенти сираци, студенти с
родители в особено тежко здравословно и финансово
състояние, бременни, инвалиди и др.;
Стипендия за майки-студентки.
За стипендия се кандидатства, като се попълни
съответната молба-декларация спрямо изискванията на
отдел „Стипендии“ за настоящата учебна година.

Повече подробности може да намериш в сайта на ВТУ
„Тодор Каблешков“ или от Учебно-информационната комисия
към Студентски съвет.

Почивна база
Както скоро ще разбереш, почивните дни във ВТУ
„Тодор Каблешков“ не са много на брой, но пък затова трябва да
ги изкараш качествено. Когато наближи 8 декември или някоя
ваканция, с колегите ти може да се възползвате от почивната
база на университета. Собствената модерна почивна база за
творчески отдих и развлечения е разположена на 400 м. от
морето и се намира в село Равда, област Бургас.
За повече информация и контакт: инж. Г. Гергов, тел.:02
9709-334

Официална
студентска
карта
транспортно училище „Тодор Каблешков“
18

на

Висшето

По-хубаво от безплатното няма, а за първокурсници тази
карта е точно такава! ISIC картите са единствените световно
признати ID карти, които не само доказват статуса ти на
студент, но ти дават и право на хиляди намаления в България и
по целия свят. Държателите на картите наброяват 4,5 милиона
души в над 120 държави. Отстъпките са в различни сфери, като
в България те са близо 1000, а в чужбина надхвърлят 45 000.
Картата може да се използва за всичко, от което имаш нужда.
За какво можеш да използваш картата си в
университета?
Студентската карта е официална студентска идентификационна
карта на ВТУ. Тя е най-добрата комбинация за всеки студент,
съчетаваща в себе си функциите на:
•
официална студентска карта.
Документи за ISIC картата може да подадеш в офиса на
Студентски съвет.
Повече информация за отстъпките и ползите от картата
може да намериш на www.isic.bg
Транспорт
Ако нямаш личен транспорт или не ти се върви пеша, все
някога ще се сблъскаш с градския. Автобусните линии, с които
можеш да достигнеш до университета са: № 11, 404 и
75.Спирките на трамвая и тролейбусите са малко по-далече. Ето
точно от къде и как:
До Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков"
може да стигнете с:
- Автобус № 404 - от Централна гара
- Автобус № 11 - от Лъвов мост
- Автобус № 9 – от ректората на Софийския университет
- Тролейбус № 11 - от Сточна гара
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- Тролейбус № 4 - от паметника на Васил Левски или пл.
„Орлов мост”
- Трамвай № 20 - от Метростанция № 1
За другите линии може да намериш повече информация
в
сайта
на
Център
за
градска
мобилност:
http://www.sofiatraffic.bg Там ще откриеш маршрутите, тарифите
и местата, на които може да си закупиш карта и билети. Да
знаете, че без пари няма да ви повозят, а по – скоро ще ви
извозят. Хване ли ви контрола (и не можете да бягате бързо)
глобата е 40 лв.

Ако искате да спестите малко пари, имате следните
варианти:

Карта за една линия (от наземен транспорт или от метро)
за един месец: 9.00лв.
•
Карта за всички линии за един месец: 21.50лв.
Необходими са лична карта, заверена студентска
книжка/ISIC карта и снимка.
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Карта за БДЖ се издава на Централна гара, като трябват
същите документи плюс уверение от канцеларията ти.

Какво е това Студентски съвет?
Според Закона за висшето образование Студентски съвет
е органът за защита на общите интереси на обучаващите се в
университета.
С какво се занимава Студентски съвет?
•

Прави предложения за въвеждане на допълнителни
учебни дисциплини;

•

Прави предложения за покана на външни преподаватели;

•

Организира създаването на научни специализирани
студентски общности и публикуването на техни трудове;

•

Създава и управлява свои организационни звена при
необходимост;

•

Установява вътрешни и международни образователни,
културни и следдипломни контакти между студентите;

•

Изразява мнение и прави предложения за развитието на
спортната дейност;

•

Участва в управлението на студентските общежития;

•

Участва в организацията на учебния процес
разпределението на стипендиите на студентите;
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•

Участва със свои представители в наблюдението на
вътрешната система за оценяване и поддържане
качеството на обучението и академичния състав във
висшето училище.
Каква е структурата на Студентски съвет?

Екипът на Студентски съвет се състои от няколко
постояннодействащи комисии, като всяка от тях се справя с
разрешаването на различни видове казуси, с цел обучението във
ВТУ да бъде винаги на ниво.
Комисиите на Студентски съвет са:
•

Контролна комисия (КК);

•

Учебно-информационна комисия (УИК);

•
Комисия по социално-битови въпроси на учащите се
(КСБВУ);
•

Комисия по спортна дейност (КСД);

•

Финансова комисия (ФК).

Може ли всеки студент да участва в Студентски
съвет?
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Може, разбира се :) Студентски съвет е отворен не само
към своите членове, но и към всички студенти, които с желание,
идеи, предприемчивост и упоритост искат да помагат на
колегите си и да развиват себе си. Офисът на съвета се намира
във Второ общежие (СО2).

За повече информация относно всичко, свързано със
Студентски съвет:
e-mail: student-council@vtu.bg
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