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Обща информация:
Факултетът за английско инженерно обучение (ФАИО) е основан през 1992 г.
Обучението се провежда на английски език. В учебния процес участват изявени преподаватели от
почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни
проекти в задгранични университети. ФАИО има собствена специализирана библиотека и
лаборатории, повечето от които са разположени в обслужващите факултета катедри.
Структура: Функционален факултет в Технически университет – София.
Специалности:
Във ФАИО се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени
бакалавър инженер по специалността "Индустриално инженерство" и магистър инженер по
специалностите "Индустриално инженерство", „Бизнес информатика“, „Електронно упаравление“ и
ERP-системи.
Форми на обучение: редовно
Обща характеристика на обучението:
Обучението във ФАИО е изцяло на английски език. ФАИО е нов и модерен факултет, който привлича
студенти, защото предлага висше инженерно образование по акредитирани програми, признати у нас
и в ЕС. Студентите могат да продължат своето образование и/или да намерят работа в страните от
ЕС, защото критериите за качество на обучение отговарят на стандарта във водещите университети в
Европа.
Международни контакти:
ФАИО днес се радва на интензивни международни контакти с утвърдени партньори от университети
от цял свят: Университетите Уестминстър, Саутхямтън, Портсмут и Ланкъстър във Великобритания;
Политехническия инситут в Бея от Португалия; Университетите в Ла Коруна и Навара в Испания;
Йонкопинг, Линкьопинг и Оребро в Швеция; Павия и Генуа в Италия; Университета на Източна
Дания в Дания; Университета по Приложни науки в Германия; Университета в Измир в Турция и др.
Всяка година студенти от факултета се обучават в горепосочениете университети чрез програмата за
мобилност между университетите в Европа „Еразъм“.
Значими текущи научно-изследователски проекти: U_Night 2006; REGGAE 2007; RE*CAME2008;
Star Night 2009; Проект иновационни форми за дистанционно обучение в българските университети
2012-2014; Проект Leonardo и др.
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