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ПРОГРАМА ПО „АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Магистърската програма по „Автотранспортна и земеделска техника” дава 

на студентите задълбочени знания в областта на: 

 Научно-изследователската и внедрителска дейност; 

 Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и 

земеделска техника; 

 Приложението на компютърни технологии; 

 Фирменото управление; 

 Управлението на екипи; 

Тези знания позволяват на магистър- инженера да изразява теории, 

концепции, принципи и закономерности в областта на специалността, да проявява 

оригиналност в разработването и прилагането на нови идеи и решения в транспорта 

и земеделието, да демонстрира критично осъзнаване на знанията по специалността 

и връзките и с други изучавани области. 

Изготвянето на програмата е съобразено с логическата връзка с 

дисциплините: двигатели с вътрешно горене, трактори и автомобили, машини за 

почвообработка, сеитба и прибиране, диагностика, техническо обслужване и 

ремонт на машините, механизирани технологии в земеделието, технология и 

организация на транспорта  и др., които представляват фундамента за надграждане 

на познания, необходими на магистър-инженера по „Автотранспортна и земеделска 

техника”. 

Магистър-инженерите от професионално направление 5.1. „Машинно 

инженерство”, специалност „Автотранспортна и земеделска техника” получават 

възможност да се реализират като изследователи, научни работници, докторанти, 

ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, 

търговски и други дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на 

автотранспортна и земеделска  техника.   
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