ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
за учебната 2017/2018 г.
ОКС“БАКАЛАВЪР”
Редовна форма на обучение - I до III курс
• Зимен семестър
• Подготвително обучение /математика/I курс
• Ваканция
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
• Летен семестър
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
•Ликвидационна сесия
• Практики
• Ваканция

15 седмици
2 седмици
1 седмица
4 седмици
1 седмица
15 седмици
4 седмици
1 седмица
1 седмица
3 седмици
7 седмици

18.09.2017 г. - 29.12. 2017 г.
18.09.2017 г. - 29.09.2017 г.
02.01.2018 г. - 05.01.2018 г.
08.01.2018 г. - 02.02.2018 г.
05.02.2018 г. - 09.02.2018 г.
12.02.2018 г. - 25.05.2018 г.
28.05.2018 г. - 22.06.2018 г.
25.06.2018 г. - 29.06.2018 г.
02.07.2018 г. - 06.07.2018 г.
09.07.2018 г. - 27.07.2018 г.
30.07.2018 г. - 14.09.2018 г.

Редовна форма на обучение - IV курс
• Зимен семестър
• Ваканция
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
• Летен семестър
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
•Ликвидационна сесия
• Преддипломна практика
• Получаване на задания за дипломна работа
• Разработване на дипломна работа
• Рецензиране и защита на дипломна работа
• Втора сесия за защита на дипломна работа
• Държавен изпит
• Втора сесия за държавен изпит

15 седмици
1 седмица
4 седмици
1 седмица
8 седмици
2 седмици
1 седмица
1 седмица
2 седмици
до
до
до
до
до
до

18.09.2017 г. - 29.12. 2017 г.
02.01.2018 г. - 05.01.2018 г.
08.01.2018 г. - 02.02.2018 г.
05.02.2018 г. - 09.02.2018 г.
12.02.2018 г. - 06.04.2018 г.
09.04.2018 г. - 20.04.2018 г.
23.04.2018 г. - 27.04.2018 г.
30.04.2018 г. - 04.05.2018 г.
08.05.2018 г. - 18.05.2018 г.
27.04.2018 г.
22.06.2018 г.
06.07.2018 г.
14.09.2018 г.
22.06.2018 г.
14.09.2018 г.

Задочна форма на обучение - I до III курс
• Зимен семестър
• Изпитна сесия
• Летен семестър
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
• Ликвидационна сесия
• Практики

18 дни 28.08.2017 г. - 16.09.2017 г.
/без 06.09.2017 г./
от 20 до 30 число на м. X и XI
от 10 до 20 число на м. XII
18 дни 22.01.2018 г. - 10.02.2018 г.
/без 28.01 и 04.02.2018 г./
от 20 до 30 число на м. III и IV
от 10 до 20 число на м. V и VІ
от 25.06.2018 г. до 29.06.2018 г.
от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
2 седмици

Всяка група студенти може да заяви по 2 изпитни дати в посочените периоди по
всяка дисциплина за семестъра.

Задочна форма на обучение - IV курс
18 дни 28.08.2017 г. - 16.09.2017 г.
/без 06.09.2017 г./
• Изпитна сесия
от 20 до 30 число на м. X и XI
от 10 до 20 число на м. XII
• Летен семестър
до 18 дни 22.01.2018 г. - 10.02.2018 г.
/без 28.01 и 04.02.2018 г./
• Изпитна сесия
от 20 до 30 число на м. II и III
от 10 до 20 число на м. ІV
• Поправителна сесия
1 седмица
23.04.2018 г. - 27.04.2018 г.
•Ликвидационна сесия
1 седмица
30.04.2018 г. - 04.05.2018 г.
• Преддипломна практика
2 седмици
08.05.2018 г. - 18.05.2018 г.
• Получаване на задания за дипломна работа
до 27.04.2018 г.
• Разработване на дипломна работа
до 22.06.2018 г.
• Рецензиране и защита на дипломна работа
до 06.07.2018 г.
• Втора сесия за защита на дипломна работа
до 14.09.2018 г.
• Държавен изпит
до 22.06.2018 г.
• Втора сесия за държавен изпит
до 14.09.2018 г.
Всяка група студенти може да заяви по 2 изпитни дати в посочените периоди по
всяка дисциплина за семестъра.
• Зимен семестър

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ
ОКС „Професионален бакалавър”
Редовна форма на обучение - I , II курс
• Зимен семестър
• Ваканция
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
• Летен семестър
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
•Ликвидационна сесия
• Практики
• Ваканция

15 седмици
1 седмица
4 седмици
1 седмица
15 седмици
4 седмици
1 седмица
1 седмица
3 седмици
7 седмици

18.09.2017 г. - 29.12. 2017 г.
02.01.2018 г. - 05.01.2018 г.
08.01.2018 г. - 02.02.2018 г.
05.02.2018 г. - 09.02.2018 г.
12.02.2018 г. - 25.05.2018 г.
28.05.2018 г. - 22.06.2018 г.
25.06.2018 г. - 29.06.2018 г.
02.07.2018 г. - 06.07.2018 г.
09.07.2018 г. - 27.07.2018 г.
30.07.2018 г. - 14.09.2018 г.

Редовна форма на обучение - III курс
• Зимен семестър
• Ваканция
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
• Летен семестър
• Изпитна сесия
• Поправителна сесия
•Ликвидационна сесия
• Преддипломна практика
• Получаване на задания за дипломна работа
• Разработване на дипломна работа
• Рецензиране и защита на дипломна работа
• Втора сесия за защита на дипломна работа

15 седмици
1 седмица
4 седмици
1 седмица
8 седмици
2 седмици
1 седмица
1 седмица
2 седмици
до
до
до
до

Утвърден с Решение на АС, Протокол № 8 /25.04.2017 г.

ПРОФ. ДТН ИНЖ. РАЙЧО ИЛАРИОНОВ
Ректор на Технически университет-Габрово

18.09.2017 г. - 29.12. 2017 г.
02.01.2018 г. - 05.01.2018 г.
08.01.2018 г. - 02.02.2018 г.
05.02.2018 г. - 09.02.2018 г.
12.02.2018 г. - 06.04.2018 г.
09.04.2018 г. - 20.04.2018 г.
23.04.2018 г. - 27.04.2018 г.
30.04.2018 г. - 04.05.2018 г.
08.05.2018 г. - 18.05.2018 г.
27.04.2018 г.
22.06.2018 г.
06.07.2018 г.
14.09.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
за учебната 2017/2018 г.
ОКС “МАГИСТЪР”
Редовна форма на обучение - I курс /Ф-т „ЕЕ” /

• Зимен семестър

12 седмици

09.10.2017 г. до 29.12.2017 г.

• Изпитна сесия

3 седмици

02.01.2018 г. до 19.01.2018 г.

• Поправителна сесия

1 седмица

22.01.2018 г. до 26.01.2018 г.

• Ваканция

2 седмици

29.01.2018 г. до 09.02.2018 г.

13 седмици

12.02.2018 г. до 11.05. 2018 г.

• Изпитна сесия

3 седмици

14.05.2018 г. до 01.06.2018 г.

• Поправителна и ликвидац. сесия

1 седмица

04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.

• Ваканция

14 седмици

11.06.2018 г. до 14.09.2018 г.

• Летен семестър

Редовна форма на обучение - I курс /Ф-т „МУ” и Ф-т „С”/

• Зимен семестър

12 седмици

09.10.2017 г. до 29.12. 2017 г.

• Изпитна сесия

3 седмици

02.01.2018 г. до 19.01.2018 г.

• Поправителна сесия

1 седмица

22.01.2018 г. до 26.01.2018 г.

• Ваканция

2 седмици

29.01.2018 г. до 09.02.2018 г.

• Летен семестър

6 седмици

12.02.2018 г. до 23.03.2018 г.

• Изпитна сесия

2 седмици

26.03.2018 г. до 05.04.2018 г.

• Поправителна сесия

1 седмица

10.04.2018 г. до 13.04.2018 г.

• Преддипломна практика

2 седмици

16.04.2018 г. до 27.04.2018 г.

• Получаване на задание
и разработване на ДР

10 седмици

• Рецензиране и защита на ДР

от 30.04.2018 г.до 06.07.2018 г.
до 13.07.2018 г.

• Втора сесия за защита на ДР

до

28.09.2018 г.

• Държавен изпит

до

15.06.2018 г.

• Втора сесия за държавен изпит

до

28.09.2018 г.

Редовна форма на обучение - II курс /Ф-т „ЕЕ” /

• Зимен семестър

6 седмици

18.09.2017 г. до 27.10. 2017 г.

• Изпитна сесия

2 седмици

30.10.2017 г. до 10.11.2017 г.

• Поправителна сесия

1 седмица

13.11.2017 г. до 17.11.2017 г.

• Преддипломна практика

2 седмици

20.11.2017 г. до 01.12.2017 г.

• Получаване на задание за ДР

до 01.12.2017 г.

• Разработване на ДР

10 седмици

• Рецензиране и защита на ДР

до 09.02.2018 г.
12.02.2018 г. до 09.03.2018 г.

• Втора сесия за защита на ДР

до

30.03.2018 г.

Задочна форма на обучение - I курс /Ф-т „ЕЕ”/

• Зимен семестър

15 дни в периода 09.10.2017 г. до 03.11.2017 г.

• Изпитна сесия

от 20 до 30 число на м. XI
от 10 до 20 число на м. XII

• Летен семестър

15 дни в периода 12.02.2018 г. до 09.03.2018 г.

• Изпитна сесия

от 20 до 30 число на м. IV
от 10 до 20 число на м. V

• Поправителна и ликвидац.сесия 1 седмица

28.05.2018 г. до 01.06.2018 г.

Всяка група студенти може да определя по 2 изпитни дати в посочените периоди по всяка дисциплина

за семестъра.

Задочна форма на обучение - I курс /Ф-т „МУ” и Ф-т”С”/

• Зимен семестър

15 дни в периода 09.10.20176 г. до 03.11.2017 г.

• Изпитна сесия

от 20 до 30 число на м. XI
от 10 до 20 число на м. XII

• Летен семестър

15 дни в периода 12.02.2018 г. до 09.03.2018 г.

• Изпитна сесия
• Поправителна и ликвидац.сесия

от 12.03.2018 г. до 23.03.2018 г.
1 седмица

от 26.03.2018 г. до 30.03.2018 г.

• Преддипломна практика

от 02.04.2018 г. до 13.04.2018 г.

• Получаване на задание за ДР

до 13.04.2018 г.

• Разработване на ДР

до 22.06.2018 г.

• Рецензиране и защита на ДР

25.06.2018 г. до 06.07.2018 г.

• Първа сесия на държавен изпит

до

22.06.2018 г.

• Втора сесия за държавен изпит

до

28.09.2018 г.

• Втора сесия за защита на ДР

до

28.09.2018 г.

Задочна форма на обучение - II курс / Ф-т „ЕЕ”/

• Зимен семестър

15 дни в периода 18.09.2017 г. до 13.10. 2017 г.

• Изпитна сесия

от 16.10.2017 г. до 27.10.2017 г.

• Поправителна и ликвидац.сесия

1 седмица

от 30.10.2017 г. до 03.11.2017 г.

• Преддипломна практика

от 06.11.2017 г. до 17.11.2017 г.

• Получаване на задание за ДР

до 17.11.2017 г.

• Разработване на ДР

20.11.2017 г. до 26.01.2018 г.

• Рецензиране и защита на ДР

до 23.02.2018 г.

• Втора сесия за защита на ДР

до 23.03.2018 г.

ПОДГОТВИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
Задочна форма на обучение - I курс

• Зимен семестър

15 дни в периода 09.10.2017 г. до 03.11.2017 г.

• Изпитна сесия

от 20 до 30 число на м. XI
от 10 до 20 число на м. XII

• Летен семестър

15 дни в периода 12.02.2018 г. до 09.03.2018 г.

• Изпитна сесия

от 20 до 30 число на м. IV
от 10 до 20 число на м. V

• Поправителна и ликвидац. сесия 2 седмици

от 21.05.2018 г. до 01.06.2018 г.

Всяка група студенти може да определя по 2 изпитни дати в посочените периоди по всяка дисциплина

за семестъра.

* ДР – Дипломна работа
Утвърден с Решение на АС, Протокол № 8 от 25.04.2017 г.

ПРОФ. ДТН ИНЖ. РАЙЧО ИЛАРИОНОВ
Ректор на Технически университет-Габрово

