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Обща информация: 
Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е основан през 
1990 година по силата на междуправителствено споразумение между Федерална Република 
Германия и Република България. От зимния семестър на 2000 година в рамките на пакта за 
стабилност в него могат да следват и студенти от други страни на Югоизточна Европа. 
Факултетът разполага с осигурена от германска страна собствена библиотека с около 8000 тома 
учебна и научна литература на немски и английски език в областите на всички изучавани от 
студентите дисциплини, която получава ежемесечно близо 40 периодични издания и е оборудвана с 
необходимата копирна техника. 
За провеждане на практическото обучение на студентите и научно-изследователската дейност във 
Факултета, той разполага със съвременна компютърна и изследователска техника в отлично 
оборудвани лаборатории. Всички студенти имат свободен достъп до компютърните му зали, 
оборудвани с модерни компютри и работни станции, включени в локална мрежа с Интернет връзка.  
 
Структура: 
ФаГИОПМ е функционален факултет и няма собствени катедри. В него преподават над 70 
преподаватели от другите факултети на ТУ-София, включително и хонорувани, както и над 30 
германски преподаватели на семестър от университетите-партньори. 

 
Специалности: 
ФаГИОПМ обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени 
бакалавър и магистър по специалностите Общо машиностроене и Компютърни системи и 
технологии (Информатика) и магистър по специалността Стопанско управление и Индустриален 
мениджмънт 
 
Форми на обучение:  редовно обучение 
 
Обща характеристика на обучението:   
Обучението се подпомага в значителна степен от Германската служба за академичен обмен (DAAD). 
То се провежда на немски език по учебните планове и програми на университетите - партньори от 
Германия. Това са Университетът Карлсруе за специалностите Общо машиностроене и Компютърни 
системи и технологии (Информатика), Техническия университет Брауншвайг за специалността 
Индустриален мениджмънт и Висшето приложно училище (Fachhochschule) по икономика и 
мениджмънт в Есен за специалността Стопанско управление. Успешно завършилите студенти 
провеждат 2 – 3 месечна практика в германски предприятия и получават български и германски 



дипломи, а най-добрите студенти разработват там дипломните си работи, което е свидетелство за 
качеството на обучение. Шансовете за професионална реализация на абсолвентите са изключително 
добри не само поради отличната им чуждоезикова компетентност, но най-вече заради 
широкопрофилните и интердисциплинарни знания и умения, които те придобиват. 

 
Международни контакти: 
Този проект е най-големият образователен проект на Германия в Източна Европа и поради това 
развитието му се следи особено внимателно от германска страна. Показател за това са 
поздравленията във връзка с откриването на Факултета от Министъра на външните работи на 
Германия г-н Геншер, посещенията във ВМЕИ - София на Председателката на  Бундестага г-жа 
Зюсмут, Министър-председателя на Саксония-Анхалт г-н Мюнх, Министъра на културата на Бавария 
г-н Цеетмайр. Важността на проекта беше отбелязана от Канцлера на ФРГ г-н Хелмут Кол при 
посещението му при Президента на Р България, а също и от заместника на федералния канцлер и 
министър на външните работи на Германия Клаус Кинкел при посещението му в България и във 
Факултета през ноември 1997 г., който подчерта, че създаването на това съвместно обучение е важна 
крачка към интегрирането на България в Европейския Съюз. През 2003 при своето посещение в ТУ 
София тогавашния Канцлер г-н Герхард Шрьодер потвърди, че ФаГИОПМ е най-големият 
образователен проект на Германия в Източна Европа, с който ТУ София действително може да се 
гордее. 
 
Значими текущи научно-изследователски проекти: 

1. 4041-M-10-2002 Софтуер за системно проектиране на монтажни автомати. Възложител фирма 
Systec Германия 

2. 4079-M – 10 - 2003 Доразвитие на системата CABA 3D и определяне на коефициентите на 
влияние посредством метода на крайните елементи 

3. 4076-M-10-2004 Виртуално проектиране на мехатронни системи за малки и средни 
предприятия. Възложител фирма Systec Германия 

4. 4087-M – 10 – 2004 Изчисление на механични конструкции с използване на коефициенти на 
влияние 

5. 4094-M – 10 – 2005 Доразвитие на програмата CABA 3D 
6. 4093-M – 10 – 2005 Паралелизиране на изчислителните процеси в програмата DINA 
7. Лаборатория за системно проектиране и виртуално инженерство. Възложител МОН – одобрен 

договор, в процес на сключване.  
8. Управление на проектните данни в условията на виртуално проектиране на автоматизирани 

монтажни комплекси. Възложител МОН – одобрен договор, в процес на сключване. 
 
Контактни лица за посочените по-горе договори е доц. д-р Стефан Стефанов, email: stefanov@tu-
sofia.bg и доц. д-р Стоян Малешков, email: smale@tu-sofia.bg  


