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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА"

за образователно квалификационна степен „Бакалавър”
1. Квалификация - машинен инженер по Автотранспортна и земеделска
техника.
Основната цел на обучението по специалност "Автотранспортна и земеделска
техника" е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи
солидна фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по
съвременната автотранспортна и земеделска техника. Тази специалност отговаря на
потребностите автотранспорта и земеделието. Тя дава право на завършилите успешно
факултет

„Техника

и

технологии”

-

Ямбол

да

извършват

организационно-

управленческа и контролно-координаторска дейност в автотранспортни, автосервизни
и

авторемонтни

фирми,

земеделски

предприятия,

кооперации

и

ферми,

административни, контролни и др.институции.
2. Обща и специална подготовка.
В резултат на обучението студентите получават фундаментална подготовка по
общообразователни и общотехнически дисциплини и специална техническа подготовка
в областта на автотранспортната и земеделската техника: организация на транспорта,
технологиите за производство на земеделска продукция, ремонта на автотранспортната
и земеделската техника, организацията и управлението на производствените процеси
при експлоатацията на машините и съоръженията в транспорта и земеделието,
организацията и безопасността на движението.
3. Общи и специални умения.
Бакалавърът по "Автотранспортна и земеделска техника" придобива умения да
извършва проучвателна, проектанска, конструкторска, технологична, монтажна,
ремонтна, експлоатационна и учебно-преподавателска дейности, свързани със
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специалността. Да оптимизира и реализира организацията, технологията, управлението,
поддържането и ремонта на автотранспортна и земеделска техника.
Да извършва ефективен избор на подвижен състав за превоз на товари и
пътници, оценка и избор на механизирани технологии в земеделието, комплектоване и
избор на земеделски агрегати. Да внедрява гаражни и сервизни технологични
съоръжения. Да прилага информационни системи в автоматизацията на технологичните
процеси в транспорта, земеделието и др.
4. Възможности за реализация.
Завършилите квалификационна степен "бакалавър" могат да работят в
технологични бюра, предприятия за експлоатация на автотранспортна и земеделска
техника, сервизи за ремонт и поддръжка на автотранспортна, земеделска и
животновъдна техника, производствени предприятия с комунално-битови обекти,
монтаж и ремонт на автотранспортна и земеделска техника, предприятия за съхранение
и преработка на земеделска продукция и др.
След придобиване на допълнителна професионална квалификация "Инструктор
за подготовка на водачи на МПС" могат да се реализират като преподаватели в
различните форми за обучение на водачи.
Завършилите квалификационна степен "бакалавър" могат да продължат
образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" при условията и
реда, определени от държавните изисквания или в Правилника на висшите училища.
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