Конкурси по ЗРАСРБ
ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
ВТУ "Т. Каблешков" - София, обявява конкурс за:

Длъжност

Област на висше образование

Професор
Доцент
Доцент
асистент
асистент
асистент
асистент

5. “Технически науки“

Срок по ДВ
Публикувано в
бр. 37/
сайта на:
29.04.2014 г.

Професионално направление
5.7Архитектура, строителство и геодезия /“Приложна
механика“ (Якостно-деформационен анализ)/

3. Социални, стопански и
3.8 Икономика /Счетоводство на транспортната фирма/
правни науки
3. Социални, стопански и
3.8 Икономика /Финансово счетоводство/
правни науки
3. Социални, стопански и
3.8 Икономика /Финансово счетоводство/
правни науки
3. Социални, стопански и
3.8 Икономика /Икономика на труда/
правни науки
4. Природни науки, математика
4.2 Химични науки /“Химия“ (Екология)/
и информатика
5.1 Машинно инженерство /Механизация и автоматизация на
5. “Технически науки“
товарно-разтоварните работи/

29.04.2014 г

2 месеца

29.04.2014 г

2 месеца

29.04.2014 г

2 месеца

29.04.2014 г

2 месеца

29.04.2014 г

2 месеца

29.04.2014 г

3 месеца

29.04.2014 г

Срок по ДВ бр. 53/
27.06.2014 г.

Публикувано в
сайта на:

Редовен професор 5. “Технически науки“

2 месеца

27.06.2014

Редовен доцент

2 месеца

27.06.2014

Длъжност

Длъжност
асистент

Длъжност
асистент

Област на висше
образование

2 месеца

Професионално направление

5.5 ”Транспорт, корабоплаване и авиация” /Транспортни
системи и транспортни технологии/
5.5 ”Транспорт, корабоплаване и авиация” /Транспортни
5. “Технически науки“
технологии/

Област на висше
Професионално направление
образование
3. Социални, стопански
3.8 Икономика /Икономика на труда/
и правни науки

Срок по ДВ бр.
79/ 23.09.2014 г.

Публикувано в
сайта на:

2 месеца

23.09.2014

Област на висше
образование

Професионално направление

Срок по ДВ бр. 96/
21.11.2014 г.

Публикувано в
сайта на:

5. “Технически науки“

5.1 Машинно инженерство /Механизация и автоматизация
на товарно-разтоварните работи/

3 месеца

21.11.2014 г

Документи се подават в деловодството на ВТУ "Т. Каблешков", кв. "Слатина", ул. "Гео
Милев" №158,
За информация тел. 02/ 9709-209.

Длъжност
Професор
Доцент
Доцент
Главен
асистент
Aсистент
Aсистент

Длъжност
професор
професор
професор

Длъжност
професор

Област на висше
образование
5. “Технически
науки“
5. “Технически
науки“
5. “Технически
науки“
5. “Технически
науки“
5. “Технически
науки“
5. “Технически
науки“

Професионално направление
5.6 “Материали и материалознание“ /Материалознание и
технология на машиностроителните материали/
5.1 „Машинно инженерство“/Производствени технологии,
Материалознание и технология на машиностроителните материали/

2 месеца

20.03.2015 г

2 месеца

20.03.2015 г

5.1 „Машинно инженерство“ /Теория на механизмите и машините/

2 месеца

20.03.2015 г

5.1 „Машинно инженерство“ /Транспортна техника/

2 месеца

20.03.2015 г

2 месеца

20.03.2015 г

2 месеца

20.03.2015 г

5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“
/Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта/
5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ /Теоретична
електротехника/

Област на висше
образование

3 „Социални, стопански
3.8 „Икономика” /Икономика на транспорта/
и правни науки”“
5.5 ”Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Транспортни системи и
5. “Технически науки“
транспортни технологии“ /Технология и организация на транспорта/
5.5 ”Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Транспортни системи и
5. “Технически науки“ транспортни технологии“ /Техническа експлоатация и безопасност на
транспорта/

Област на висше
образование
5. “Технически науки“

2 месеца

03.04.2015 г.

2 месеца

03.04.2015 г.

2 месеца

03.04.2015 г.

Професионално направление

Срок по ДВ
бр. 30/
24.04.2015 г.

Публикувано в
сайта на:

5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ /Теоретична
електротехника/

2 месеца

24.04.2015 г.

2 месеца

24.04.2015 г.

2 месеца

24.04.2015 г.

2 месеца

24.04.2015 г.

4. „Природни науки,
4.5 ”Математика“ /Дескриптивна геометрия/
математика и информатика“
5.1 ”Машинно инженерство”, научна специалност
професор
5 „Технически науки”
„Теоретична механика“ /Взаимодействие между железния път
и подвижния състав/
4. „Природни науки,
главен асистент
4.1.“Физически науки“
математика и информатика“

главен
асистент

Длъжност
главен
асистент

Срок по ДВ
Публикувано в
бр. 25/
сайта на:
03.04.2015 г.

Професионално направление

професор

Длъжност

Срок по ДВ бр. Публикувано в
21/ 20.03.2015 г.
сайта на:

Област на висше
образование
5. “Технически науки“

Област на висше
образование

Професионално направление
5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ /Градски
транспорт/

Професионално направление
4.5 „Математика“ / Висша математика/

Срок по ДВ бр.
Публикувано в
45/ 19.06.2015
сайта на:
г.
2 месеца

19.06.2015 г.

Срок по ДВ
бр. 73/
25.09.2015 г.

Публикувано в
сайта на:

2 месеца

25.09.2015 г.

Документи се подават в деловодството на ВТУ "Т. Каблешков", кв. "Слатина", ул. "Гео
Милев" №158,
За информация тел. 02/ 9709-209.

