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Прием: Приемът на студенти се осъществява съгласно Правилника за приемане на студенти в ТУ-
София за съответната учебна година. 
 
Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите специалността студенти ще имат възможност да 
продължат обучението си в предлаганите от ФТ и ФКСТ магистърски специалности и във Висши 
училища, според изискванията на съответните правилници. 
 
Актуалност: Обучението е по две от най-перспективните и модерни професионални направления в 
съвременния свят – компютърните науки и транспорта, корабоплаването и авиацията. В съвремен-
ното общество се наблюдава постоянна тенденция за масово използване на компютърни системи в 
организацията, управлението, експлоатацията и безопасността на транспорта, а също така и опаз-
ването на околната среда, което налага необходимост от високо квалифицирани професионалисти и 
технологични иновации. Бързото развитие и усъвършенстване на компютърните технологии и тяхното 
масово приложение в транспорта, както и нарастващият брой авиационни фирми, фирми за 
автомобилни и железопътни превози, и свързаната с тях ремонтна, логистична и управленска 
дейност, увеличават необходимостта от добре подготвени професионалисти и в двете области. 
 
Обща характеристика на обучението: За да бъде успешна професионалната реализация на 
инженер-бакалавъра по „Информационни технологии в транспорта“, обучението по специалността 
представлява комбинация от задължителни базови курсове и избираеми курсове. 
Общотеоретичната подготовка се осъществява през първата година чрез изучаването на 
задължителни курсове по математика, физика, електротехника, общотехнически дисциплини, чужди 
езици и др. 
Специалната подготовка включва изучаването на задължителни академични курсове в областите 
синтез и анализ на алгоритми, програмни езици, програмни среди, обектно-ориентирано програ-
миране, съвременни софтуерни технологии, бази от данни, информационни системи, операционни 
системи, организация на компютри, компютърни архитектури, компютърна периферия, микропро-
цесорна техника, анализ и синтез на логически схеми, цифрова схемотехника, системи с програ-
мируема логика, програмиране на вградени системи, високопроизводителни компютърни системи, 
паралелно програмиране, компютърни мрежи, компютърна графика, обработка на изображения, 
компютърно интегрирано производство, интелигентни системи, интегрални цифрови технологии, 
нормативни документи в автомобилния, въздушния и железопътния транспорт, организация и 
управление на транспортните фирми, безопасност на транспорта, организация и управление на 
експлоатационните и ремонтни дейности, екологични аспекти на транспорта, автоматизация на 
транспортните процеси и връзката между видовете транспорт, и свързаните с тях базисни понятия за 
характерните видове конструкции и начини на функциониране на различните транспортни средства. 
Профилиращата подготовка включва изучаването на избираеми академични курсове, обособени като 
модули, което позволява на студентите да изберат курсове в съответствие със собствените си 
интереси и перспективи за разработването и използването на информационни системи в определени 
приложни области на компютърните науки, информационните технологии и четирите вида транспорт. 
 
Образователни и професионални цели: 
Основна цел на обучението по специалността е да осигури високопрофесионална подготовка в една 
от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването 
на компютри, компютърни системи и информационни технологии. Специфичната цел на 
специалността е да даде знания, умения, навици, нагласи и ценности, отговарящи на съвременните 
бързо развиващи се компютърни системи и по-специално приложението им в областта на 
транспорта, като се акцентира на въпросите, свързани с организацията, управлението, автомати-
зацията и експлоатацията на четирите вида транспорт: автомобилен, въздушен воден и железопътен, 
и тяхната връзка с компютърните и информационните технологии. 



 
Реализация на завършилите специалисти:  
Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в съвременната бързоизменяща се 
пазарна среда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с 
бъдещото развитие на компютърните системи и технологии и тяхното приложение в транспорта. 
За да се постигне по-голям обхват и мобилност на завършилите бакалаври и да се осигури по-широко 
поле за бъдеща професионална изява, се дава акцент на класическото знание, което да осигури 
високо ниво на разбиране на теоретичните основи на изучаваните дисциплини, а също и 
реализацията им в практиката, ориентирано към направлението на транспорт и транспортна техника, 
корабоплаване и авиация. Така подготвените абсолвенти са готови да покриват широките 
потребности от професионално подготвени инженери с познания по съвременните достижения на 
информационните технологии в транспорта. 
Завършилите специалността инженери по „Информационни технологии в транспорта“ имат знания и 
умения за работа като изследователи, мениджъри, преподаватели, консултанти в държавни и частни 
транспортни фирми у нас и в чужбина. Успешно завършилите специалността могат да развиват 
собствен бизнес в областта на транспорта и логистиката. 


