
ИЗИСКВАНИЯ 

към проект за презентация на Факултета по транспортно строителство на 

УАСГ 

 

Презентацията трябва да съдържа не по-малко от 20 и не повече от 25 

слайда, съдържащи повече снимков материал и по-малко текст.  

Да не се монтира музикално или дикторско озвучаване към 

презентацията! 

 

Съдържанието на слайдовете трябва да представя: 

1. УАСГ като университет (Не повече от 7 слайда общо): 

- факултетите към УАСГ; 

- социално-битови условия /общежития, студентски стол, библиотека/ 

и др.  

2. Акцент върху Факултета по транспортно строителство чрез показване 

на (Минимум 10 слайда общо): 

- специалностите; 

- дисциплините, които се изучават; 

- интересни учебни зали и лаборатории (на кат. Железници, кат. 

Пътища и транспортни съоръжения, кат. Геотехника и др. - по 

желание на авторите) 

- преподаватели; 

- извънаудиторните занимания – практики, проекти, конкурси, 

олимпиади и др.  

3. Възможности за реализация на завършилите специалност 

„Транспортно строителство“ (Не повече от 7 слайда). ( Преимущество 

е, ако бъдат представени и успешно реализирали се випускници на 

ФТС или интересни проекти, изпълнени от випускници на ФТС). 

 



Използваните снимки трябва да са собствени, за свободно ползване, 

или да имат получено разрешение за използването им (разрешението, 

включително за свободно ползване, се представя).  

Могат да се използват и архивни снимки на УАСГ, които ще бъдат 

предоставени при поискване. 

 

При избиране на проекта за презентация, УАСГ, ФТС получава правото 

да дистрибутира същата по всичките си платформи. 

 

Всички представени материали ще бъдат разглеждани анонимно! 

 

За предоставяне на снимков материал или за достъп до лабораториите на 

катедрите към ФТС или други сектори на УАСГ  - тел. 0884 07 16 00 – Декан 

на ФТС. 

Забележка – във връзка с предотвратяване на разпространението на 

Covid-19, достъпът до УАСГ, може да бъде ограничен! 

 

Краен срок за представяне на проектите – 29.05.2020 г., 17 ч. 

 

Проектите се изпращат в електронен вид (архивирани като .zip файл) на 

имейл: fte.uacg@gmail.com 

В комплекта с файлове трябва да е включена информация за автора 

(авторите) – имена и кратко представяне, информация за обратна връзка. 

 

Един автор или авторски колектив може да участва само с един 

проект. 

 

Комисия по оценяване на проектите: 

Доц. Ивайло Иванов – Декан на ФТС, представител на кат. 

“Геотехника”. 



Доц. Лазар Георгиев – Зам. Декан на ФТС, представител на кат. 

“Пътища и транспортни съоръжения”. 

Доц. Станислава Стоилова – Зам. Декан на ФТС, представител на кат. 

“Математика”. 

Проф. Дарина Нитова – представител на кат. “Железници”. 

Доц. Диана Йорданова, представител на кат. “Обществени науки”. 

Проф. Орлин Давчев – Декан на Архитектурен факултет. 

Студент – представител на ФТС в Студентски съвет. 

 

В конкурса могат да участват всички желаещи! 

 

За повече информация - тел. 0884 07 16 00 – Декан на ФТС. 

 


