
[Електронно и дистанционно обучение]  стр. 1 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 

Център за електронно  

и дистанционно обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК  

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА РАБОТА С  ИНТЕРНЕТ СТРАНИ-

ЦАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТ-

РОННО ОБУЧЕНИЕ (ЦЕДО) 

 

 

 

 

 

 

 

Габрово 

2016 



[Електронно и дистанционно обучение]  стр. 2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

УВОД ..................................................................................................................................................................... 3 

1. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ ............................................................................................................................ 4 

2. ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ............................................................................................................................. 4 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА .................................................................................................................. 5 

3.1. БЛОК „МЕНЮ" ........................................................................................................................................ 5 

3.2. БЛОК „ЗА ВАС КАНДИДАТИ" .................................................................................................................. 8 

3.3. БЛОК „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ".................................................................................................. 13 



[Електронно и дистанционно обучение]  стр. 3 

Увод 
 

Интернет-страницата на Центъра за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) 

представлява по своята същност основен портал на дистанционната форма на обучение 

(ДФО) в Технически университет – Габрово. Порталът съдържа връзки към основните ре-

сурси за провеждане на обучение, информация за кандидат-студентите в ДФО, информа-

ция за дейността на ЦЕДО, връзки към полезни Интернет страници, информация за органи-

зацията и техническите изисквания за провеждане на  дистанционна форма на обучение .  
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1. Системни изисквания 

Системата е съвместима със следните уеб браузъри: 

• Microsoft Internet Explorer; 

• Mozilla Firefox (http://www.mozilla.com/firefox); 

• Google Chrome (http://www.google.com/chrome). 

Препоръчително е периодично обновяване на браузъра до последната стабилна вер-

сия. За повече информация посетете официалния сайт за вашия браузър. 

2. Достъп до системата 

Достъп до системата може се осъществява от адрес: 

Адрес Забележка 

http://e-learning.tugab.bg/ Пряка връзка 
 

 

Фиг. 1. Основна страница на ЦЕДО 
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Достъпът до портала е публичен, т.е. не се изискват потребителско име и парола за дос-

тъп до системата от страна на кандидат-студентите и потребителите-обучаеми. Началният 

прозорец представя дейността на ЦЕДО в Технически университет - Габрово и възможнос-

тите, които се предоставят за дистанционно обучение. Страницата е организирана в бло-

кове – „Меню“, „За вас кандидати“, „Информационни ресурси“ и „Вход“. В горната част се 

намират бутони позволяващи връзки към социалните мрежи Facebook, Twitter и изпращане 

на съобщение към ЦЕДО. В долната част на страницата се намира препратка за връзка с 

екипа, който поддържа системата.  

3. Организация на системата 

3.1. Блок „Меню" 

Блок меню се намира в горната част на портала на ЦЕДО и съдържа списъчно меню с 

връзка към основни модули: 

 

 

- Модул „Начало“ показва кратка информация за дейността на ЦЕДО, същността и 

спецификата на дистанционната форма на обучение в ТУ-Габрово (фиг. 1).  

 

-  „Екип“  осигурява връзка към два модула - „Управление“ и „Тютори“. 

• Модул „Управление“ представя ръководния, административния и технически 

екип, който работи в ЦЕДО и поддържа Интернет-системата за дистанционно 

обучение; 
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Фиг. 2. Модул „Екип“ 

 

• Модул „Тютори“ представя и предоставя възможност за връзка с препода-

вателите към които обучаемите могат да се обръщат с въпроси относно обу-

чението в отделните специалности в ДФО. 

 

Фиг. 3. Модул „Тютори“ 

 

- Модул „Нормативна уредба“  отваря прозорец, в който могат да се изтеглят или 

прочетат Закона за висшето образование, наредби и извадки от правилници на Тех-

нически университет - Габрово, на основата на които се провежда дистанционна 

форма на обучение (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Модул „Нормативна уредба“ 

 

- Модул „Акредитация“ предоставя информация за текущата акредитация на дистан-

ционната форма на обучение в ТУ-Габрово. Модулът отваря копие от писмото на На-

ционалната агенция за оценяване и акредитация, от което се вижда конкретна ин-

формация за акредитацията (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Модул „Акредитация“ 

 

- Модул „Контакти“ предоставя информация за връзка с Центъра за електронно и 

дистанционно обучение (фиг. 6). 

 
Фиг. 6. Модул „Контакти“ 

3.2. Блок „За вас кандидати" 

Блок „За вас кандидати“ се намира в дясната част на портала на ЦЕДО и съдържа  меню 

с връзка към модулите: 
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- Модул „Специалности“ показва информация за специалностите, по която се извър-

шва обучение към момента във Технически университет - Габрово (фиг. 7). След нап-

равеният избор, посетителят на страницата може да получи актуална информация 

за отделните специалности относно възможностите за обучение и професионална 

реализация.  

 
Фиг. 7. Модул „Специалности“ 

Модулът осигурява връзка към квалификационната характеристика на избрана спе-

циалност (фиг. 8), график на провеждане на обучението (фиг. 9) и учебния план на 

съответната специалност (фиг. 10). 
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Фиг. 8. Модул „Специалности“ – квалификационна характеристика 

 

 

Фиг. 9. Модул „Специалности“ – график на учебни процес 
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Фиг. 10. Модул „Специалности“ – учебен план 

 

- Модул „Кандидат-студенти“ позволява преглед на информация за кандидат-сту-

дентите и съдържа отговори на важни въпроси отнасящи се за кандидат-студентите: 

• Защо да избера дистанционното обучение на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 

ГАБРОВО?; 

• Как се записва за обучение?; 

• Как и от къде можете да използвате информационните ресурси?; 

• Как да се подготвите и явите на изпит?; 

• Кога и как да завършите своето обучение?; 

• Как може да Ви помогне Техническия организатор в Центъра за електронно 

и дистанционно обучение. 

Включени са връзки към сайта за кандидат-студентски прием на ТУ-Габрово 

http://ksp.tugab.bg, системата за онлайн прием на документи от адрес 

http://umis.tugab.bg/online, системата за онлайн изпитване от адрес 

http://umis.tugab.bg/tests (при кандидатстване с конкурсен изпит). 

http://ksp.tugab.bg/
http://umis.tugab.bg/online
http://umis.tugab.bg/tests
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Фиг. 10. Модул „Кандидат-студенти“ 

 

- Модул „Записване“ предоставя информация за изискваните документи за записване 

на студент в дистанционна форма на обучение. 

 

Фиг. 11. Модул „Записване“ 
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- Модул „Наръчник на студента“ предоставя информация за сградите на Технически 

университет – Габрово, организацията на учебния процес в ДФО, правата и задъл-

женията на студентите, библиотечните ресурси, академичната етика (фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Модул „Наръчник на студента“ 

 

-  „График на КСК“ позволява да се прегледа график и друга информация свързана с 

кандидатстудентския прием от портала за кандидатстудентски прием 

http://ksp.tugab.bg. 

- „ТУ-Габрово“ позволява връзка към официалния сайт на Технически университет - 

Габрово http://www.tugab.bg. 

 

3.3. Блок „Информационни ресурси" 

Блок „Информационни ресурси“ се намира в долната дясната част на портала на ЦЕДО. 

 

Този блок основно включва връзки към информационни ресурси на дистанционната 

форма на обучение: 

http://ksp.tugab.bg/
http://www.tugab.bg/
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- „Moodle“ позволява връзка към основната виртуална среда за дистанционна форма 

на обучение на Технически университет – Габрово - http://dmoodle.tugab.bg. 

- „Виртуална библиотека“ осигурява пряка връзка към университетска виртуална 

библиотека от  виртуална среда за дистанционна форма на обучение на Технически 

университет – Габрово. 

- „УИС“ позволява връзка с интегрираната Университетска информационна система 

на Технически университет – Габрово - http://umis.tugab.bg. 

- „Електронни материали“ позволява връзка към виртуална среда за електронно 

обучение Univel, която е достъпна за всички форми на обучение в Технически уни-

верситет – Габрово. 

- „Препоръчвани ресурси“ осигурява връзка към разнообразни информационни ре-

сурси в национален и международен мащаб (фиг. 13)  

 

 

Фиг. 13. Модул „Препоръчвани ресурси“ 

 

http://dmoodle.tugab.bg/
http://umis.tugab.bg/

