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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
 
 

за студентите ІІ курс, специалност КУА 
 
 

 Съгласно учебния план за специалност КУА и графика на учебния процес за учебната 
2018/2019 година студените завършващи ІІ курс трябва да проведат 2 седмична 
Производствена практика-1 (ПП-1) през периода от 01.07. до 26.07.2019г. 
  
 Учебно-производствената практика може да се провежда по следните форми: 
 
 А) Индивидуално (предварително заявени): 
 За целта е необходимо да се представи служебна бележка от предприятие или фирма 
удостоверяваща съгласието на предприятието да приеме студента за практика за посоченото 
време. Предметът на дейност на предприятието трябва да включва дейности присъщи на 
заниманията на инженер по Автоматика- занимаващи се с проектиране, внедряване, 
производство, експлоатация и поддръжка на компютърни системи за контрол, диагностика и 
управление, системи за автоматизация, компютърна офис и електронна техника, роботи, 
автоматизирани електрозадвижвания и др.. Служебната бележка трябва да съдържа име и 
адрес за кореспонденция (телефон, факс, e-mail, web-страница) на приемната 
организация и да бъде подписана, подпечатана и изведена от деловодството на 
съответното предприятие или фирма. 
 Срокът за представяне на служебна бележка е до 22.06.2019г., като се предават на 
гл.ас.д-р Николай Вълов каб.10.212 или в канцеларията на катедра АМ, каб.10.214. 
 Студентите провеждащи индивидуална ПП, след завършването ѝ е необходимо да 
представят заверен от фирмата Дневника за проведената практика. 

Индивидуално всеки студент изготвя Отчет за дейностите и знанията, който е усвоил 
по време на Производствената практика. 
 Дневникът и Отчетът се представят на ръководителя на практиката от РУ “Ангел 
Кънчев” (гл.ас.д-р Николай Вълов) след началото на новата учебна година (месец септември 
24÷27.09.2019г.), като необходимо условие за заверка на дисциплината. 

 
 Б) Организирана: 
 При тази форма на практика, студентите ще бъдат организирани за провеждане на ПП 
в предприятия на област Русе или Русенски Университет “Ангел Кънчев“. 
 Студентите, които ще провеждат организирано ПП-1 трябва да се явят на 01.07.2019г. 
(понеделник) в 9.00 часа в лаб. 10.217. 
 

  
   Р-л Производствена практика: 

                            (гл.ас. д-р Николай Вълов)  


