Факултетът за германско обучение и промишлен мениджмънт
FDIBA (ФаГИОПМ) при Технически университет София (ТУ-София)
обучава студенти в бакалавърски и магистърски програми,
както и докторанти в голям брой докторантски програми.
Обучението се провежда изцяло на немски език от български
и немски преподаватели по учебни планове и програми на
университетите – партньори. Така студентите придобиват
право да получат германска диплома по всички изучавани
във факултета специалности.
FDIBA се финансира от Германската служба за академичен
обмен (DAAD). Важни германски партньори са и: Технологичен
институт Карлсруе (KIT), Технически университет Брауншвайг,
Висшето училище по икономика и мениджмънт (FOM) в Есен и
Ото Фон Герике Университет Магдебург (OvGU).
Основан 1990 година по силата на междуправителствено
споразумение между Германия и България, FDIBA има
основната мисия – да предоставя съвременно и качествено
образование в България.

Предлагани специалности
Мехатроника и информационна техника МИТ

Стопанско управление СУ

Компютърни системи и технологии КСТ

(бакалавърска програма)

(магистърска програма)

(бакалавърска и магистърска програма)

Обучението се извършва съвместно с Технологичен
институт Карлсруе. Фундаменталната подготовка обхваща
дисциплини от областите: Техническа механика, Основи на
конструирането, Мехатронни системи, Информационна техника,
Комуникационни системи в мехатрониката, Електротехника,
Електроника, Измервателна и регулираща техника и др.
По време на специализиращата фаза студентите могат да
поставят собствени акценти в подготовката си чрез избор
на главни предмети и дисциплини. Те могат да изготвят
своите дипломни работи в Германия със стипендия от DAAD.
Абсолвентите получават диплома за бакалавър - инженер на
ТУ-София. Германска диплома от KIT получават при придобити
60 кредитни точки благодарение на обучението им – два
семестъра - в патньорския университет.

Обучението е платено, като се провежда в три или пет
семестъра. Осъществява се по специално акредитиран в
Германия учебен план за нуждите на кооперацията с FDIBA.
Специализираното обучение включва основно дисциплини
в областта на маркетинга, като Стратегически маркетинг,
Маркетинг-Микс, Електронна търговия и др., и завършва с
магистърска работа. Абсолвентите получават диплома за
“Master of Business Administration” (МBА) на FOM и диплома
за магистър по „Стопанско управление“ на ТУ-София.

Обучението се извършва съвместно с Ото Фон Герике
Университет Магдебург. Фундаменталната подготовка
съдържа дисциплини по математика и информатика,
както и допълваща група по природни и инженерни науки.
Специализиращата подготовка включва дисциплини,
които формират основата на компютърните системи
и технологии, като задълбочава знанията и уменията
в избраните от студента направления. Провежда се
практика и се разработва бакалавърска, съответно
магистърска работа. Абсолвентите получават диплома
за бакалавър – инженер, респ. магистър – инженер на
ТУ-София. Германска диплома от OvGU студентите
получават при придобити 30 кредитни точки благодарение
на обучението им – един семестър – в партньорския
университет.

Собствена материална база

100% професионална реализация!
FDIBA предначертава успеха на своите възпитаници, не само
заради добрата чуждоезикова подготовка, но и благодарение
на придобитите широкопрофилни и интердисциплинарни
знания и умения. А получаването на германска диплома е
гарант за качествено образование.

Индустриален мениджмънт ИМ
(магистърска програма)

Стопанска информатика СИ
(бакалавърска програма)

За студенти, които не владеят немски език на ниво Deutsches
Abitur или нямат сертификатите: DSD II, ZOP, DSH, ÖSD или
Test DaF, се предлагат интензивни езикови курсове и се полагат
съответните изпити.
В учебните програми се включват едно- или двусеместриално
обучение, практики или изготвяне на дипломни проекти в
Германия със стипендия от DAAD.

Немски дипломи

Собствени лаборатории

Виртуална реалност

Стопанската информатика се намира на границата между
Компютърните системи и технологии и Стопанските науки.
Обучението се извършва съвместно с Ото Фон Герике
Университет Магдебург. Фундаменталната подготовка
съдържа дисциплини по математика и информатика,
както и такива от областта на стопанските науки.
Специализиращата подготовка включва дисциплини,
които формират основата на КСТ и такива от областта на
приложението на Информационните технологии в бизнеса.
По този начин се задълбочават знанията и уменията в
избраните от студента направления. Провежда се практика
и се разработва бакалавърска работа. Абсолвентите
получават диплома за бакалавър – инженер-мениджър на
ТУ-София. Германска диплома от OvGU получават при
придобити 60 кредитни точки благодарение на обучението
им – два семестъра - в партньорския университет.

Обучението се провежда в три или пет семестъра по
държавна поръчка. Програмата е подходяща и за кандидати с висше образование от широк кръг специалности,
като обучението в пет семестъра е предвидено за
кандидати, които желаят да придобият германска
диплома. Фундаменталната подготовка включва: Основи
на мениджмънта; Микро- и макроикономика; Частно и
публично право; Икономическа статистика и информатика;
Маркетинг и др. В специализираното обучение е
предвидено усилено изучаване на дисциплини по
индустриален мениджмънт и завършва с разработването
на магистърска работа. Завършилите получават
диплома на ТУ-София за “Магистър по индустриален
мениджмънт“.
Германска
диплома
за
“Master
of Science in “Technologieorientiertes Management” на ТУ
Брауншвайг абсолвентите получават при придобити 30
кредитни точки от обучението им - един семестър
или разработена дипломна работа - в партньорския
университет.

Богата библиотека

Докторантско училище
Докторантското училище (ДУ) на FDIBA е основано на 17
май 2012 година с решение на Академичния съвет на
ТУ-София за стимулиране на научно-изследователската
дейност и осигуряване на преподавателски кадри за
факултета. В него се обучават докторанти по всички
акредитирани в ТУ-София докторантски програми,
съответно на немски и английски език. Придобилите
степен “Доктор” могат да намерят поприще в индустрията
или в научната и преподавателската сфера. Докторантите
се водят от български и германски професори. Обучаемите
имат възможност да получават допълнителна месечна
стипендия от DAAD. По настоящем в ДУ на FDIBA се
обучават общо 33 докторанти, като 9 вече са защитили
докторските си дисертации.

Качеството като гарант за успех
FDIBA е част от мрежа с германски партньорски университети,
което предпоставя интегрирането на добри практики и
стандарти за качество. Възможността за получаване на двойна
диплома улеснява навлизането на абсолвентите на българския,
германския и международните пазари на труда.
Отлични резултати
Високият стандарт на обучение във FDIBA се постига както
чрез активното участие на партньорите и вече завършилите
възпитаници на факултета, така и чрез уменията предавани
през поколенията. По този начин ние даваме своя принос за
осигуряване на висококачествено обучение на студенти за
изграждането на силна икономика в България.
Традиция
В продължение на 30 години, с подкрепата на DAAD, FDIBA
сътрудничи с германски институции и преподаватели, обучени
в цяла Европа. Факултетът се адаптира към променящата се
среда, за да осигури образование, задоволяващо интересите на
студентите и осигуряващо им стабилен професионален профил.

FDIBA (ФаГИОПМ)
София, бул. Климент Охридски 8
Блок 10, Етаж 2
Тел: +359 2 965 3213
www.fdiba.tu-sofia.bg

FDIBА

FDIBA.TU.SOFIA

Охридски

Интернационалност
Това е съшността на FDIBА. Тя се гарантира от многобройните
партньорства в бизнеса, политиката и образованието, които
разширяват възможностите на факултета. FDIBA е част от
европейската образователна мрежа, която предлага на студентите
възможността да придобият международен опит в сигурна среда.

Технически университет София

Факултет за германско инженерно обучение
и промишлен мениджмънт

бул. Св. Климен
т

Резултатите от изпълнението на проектите намират
приложение както в обучението в FDIBA, така и в
практиката.

Насоченoст в бъдещето
Силата на обучението във FDIBA е в информираността за
нововъведенията и предвиждането на тенденции в развитието
на обществото. Учебната среда и предлаганите професионални
квалификации са предпоставка за предприемаческо мислене и
иновационни идеи у нашите студенти.

ски”

Научно изследователските проекти обхващат изключително широка област: Дуално обучение, Приложение на
информационните и комуникационни технологии (ИКТ)
в здравеопазването и здравните услуги, Управление на
маркетинга в индустриалното производство, Технологично развитие на информационните и комуникационни
системи - изкуствен интелект, машинно обучение,
управление на услуги в ИКТ.

ул. “Проф. Борис Боров

Преподавателите, докторантите и студентите във
FDIBA участват активно в научно иследователски
проекти самостоятелно или заедно с партньорските ни
университети.

ТУ - София

ул. “Росарио”

Проекти

Ние, екипът на FDIBA (ФаГИОПМ), желаем факултетът ни
да бъде предпочитано място за обучение в България за
немскоговорящи, международно заинтересовани, предприемачески настроени и гъвкави студенти, докторанти
и преподаватели. Чрез изследвания ориентирани към
бъдещето, учейки се един от друг, заедно да допринасяме
за устойчивото развитие на българската и европейската
икономика и общество.

парк
“Студентски”

Изследователска дейност

ул. “8-ми декември”

Партньорски университети:
Технологичен институт Карлсруе
www.kit.edu
Технически университет Брауншвайг
www.tu-braunschweig.de
Ото Фон Герике Университет Магдебург Магдебург
www.uni-magdeburg.de
Висше училище по икономика и мениджмънт Есен
www.fom.dе

Deutscher Akademischer
Austauschdienst

