
Специалност: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 
Код по ЕСТК: MRES№   

 
Образователно-квалификационни степени: магистър  
 
Форми на обучение:  редовно и задочно обучение 
 
Срок на обучение:  
При редовно обучение 
1,5  години за степен “магистър” след “бакалавър”  
При задочно обучение срокът с 0,5 години повече - за магистър  
 
Завършване: с дипломен проект при всички форми на обучение 
 
Прием: . 
За степен “магистър“ – класиране по успех от завършена бакалавърска степен на обучение. 
 
Достъп до по-нататъшно обучение:  
За степен “магистър“ – докторска степен на обучение - – редовна или задочна форма. 
 
Актуалност:  
Студентите завършили обучението си в степен “магистър“ получават познания необходими при 
експлоатация, ремонт и конструиране на съоръжения, използващи се преди всичко в енергетиката; 
разпределението на електрическата енергия; в конструирането и производството на 
електротехнически изделия. 
 
Обща характеристика на обучението:  
Специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ е съобразена с класическите и 

модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят. Основно 

внимание се обръща на екологията и възобновяемите източници на енергия и по-специално на електрическата 

част – фотоволтаици, генератори, електронни преобразуватели, схеми за управление. Осигуряват се инженерно-

технически познания по перспективно планиране, проектиране, изграждане и управление на децентрализирани 

системи за производство, разпределение и потребление на електрическа енергия /електрически централи, 

подстанции, електрически мрежи, системи за наблюдение, управление и др./. 

 
Образователни и професионални цели: 
Завършилите специалисти да могат да се реализират във фирми и организации извършващи конструиране, 

проектиране, изследване и анализ, експлоатация, инженеринг и управление в областта на производството, 

разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия в други видове и обратно. 

 

 
Реализация на завършилите специалисти:  

 Студентите завършили обучението си в степен “магистър“ се реализират като проектанти, 

конструктори, експерти и мениджъри, специалисти по производство, разпределение и 

продажба на електрическа енергия. Най-големи потребители на кадри подготвяни в 

специалност “Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ са 

енергоразпределителните дружества, електрическите централи и производствените 

предприятия от електротехническата промишленист   . 

 

 


