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Инженерът и Автомобилната Индустрия
For English please go to page number 2

„Инженерът и Автомобилната Индустрия“ е специализиран курс за подготовка на

кадри за автомобилната индустрия. Създаден е, за да предаде специфични

знания и умения за този вид индустрия на хората, които желаят да се реализират

в нея. Това ще помогне на завършилите курса да навлязат бързо в работата си

без да губят месеци на обучение и самообучение в самите компании.

„Инженерът и Автомобилната Индустрия“ разглежда следните основни теми:

- Стандарти, характеристики и криви в автомобилната индустрия;

- Основни дейности на машинните инженери и електро инженерите;

- Основни дейности на индустриалните инженери;

- Основни дейности на инженерите по качество;

- Основни дейности на диспоненти;

- Основни дейности на тестови инженери;

- Основни дейности на инженери по поддържане;

- Управление на проекти;

- Серийно производство.

Този курс няма да направи курсистите инженери, а ще им покаже какво и как ще

прилагат като инженери в автомобилната индустрия.

Курсът завършва с теоретичен изпит. Положилите успешно изпита ще получат

сертификат с оценка.

Курсът е подходящ за студенти от инженерните специалности в последна година

от следването им, магистри от инженерните специалности, инженери и

специалисти, желаещи да се реализират в автомобилната индустрия.

Завършилите успешно курса „Инженерът и Автомобилната Индустрия“ могат да

се реализират в автомобилните заводи както в България, така и в чужбина.

Продължителност и формат на курса – 40 часа (2 weekend-а по 20 часа).

Място на провеждане – Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

Цена на курса – 500 лв.

За информация и записвания:

д-р инж. Красимир Марков, лектор на курса – krmarkov@uni-ruse.bg

Антонина Михайлова, Русенски Университет, Център за Продължаващо

Обучение – amihaylova@uni-ruse.bg, тел. +359 82 888567
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The Engineer and the Automotive Industry

“The Engineer and the Automotive Industry” is a specialized course for preparing of

employees for the automotive industry. It is created to convey specific knowledge and

skills for this type of industry to the people who want to realize in it. This will help course

graduates to get into their jobs quickly without losing months of learning and self-

learning in the companies themselves.

„The Engineer and the Automotive Industry” discusses the following main topics:

- Standards, characteristics and curves in the automotive industry;

- Main activities of mechanical engineers and electrical engineers;

- Main activities of industrial engineers;

- Main activities of quality engineers;

- Main activities of disponents;

- Main activities of test engineers;

- Main activities of maintenance engineers;

- Project Management;

- Serial Production.

This course will not teach the trainees what are the fundamentals of the engineering

but it will show them what and how they will use as engineers in the automotive

industry.

The course ends with theoretical exam. Those who pass the exam successfully will

receive a certificate with assessment.

The course is suitable for engineering students in the last year of their studies, master

engineering students, engineers and specialists who want to work in the automotive

industry.

Graduates of the course “The Engineer and the Automotive Industry” can make a

career in the automotive companies in Bulgaria and abroad.

Duration and course format – 40 hours (2 weekends x 20 hours).

Venue: University of Ruse, Bulgaria.

Course price: 257 Euro.

For information and registration:

Dr. Krasimir Markov, lecturer of the course – krmarkov@uni-ruse.bg;

Mrs. Antonina Mihaylova, University of Ruse, Continuous Learning Centre –

amihaylova@uni-ruse.bg, phone number: +359 82 888567


