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Обща информация:
Бързото развитие и усъвършенстване на компютърните технологии, както и големия брой IT фирми,
работещи в областта на създаване и приложение на компютърни и информационни технологии,
налага необходимост от високо квалифицирани професионалисти, използващи съвременните
технологични иновации.
Факултет Компютърни системи и управление (ФКСУ) е основан през 1987 г. и е един от найголемите факултети в Технически университет – София. В него работят 24 хабилитирани
преподаватели – 6 професори и 18 доценти, 9 главни асистента и 14 асистента. Във ФКСУ се
обучават над 1600 студенти, от които около 1300 са бакалаври, а над 300 са магистри. Всяка година
във ФКСУ се дипломират около 200 инженери – бакалаври и около 70 инженери – магистри.
Докторантите, обучавани във ФКСУ са около 35.
Структура:
В структурата на ФКСУ има 3 катедри: катедра „Компютърни системи”, основана през 1969 г.,
катедра „Програмиране и компютърни технологии”, основана през 1984 г., и катедра
„Информационни технологии в индустрията“ основана през 2015 г.
Катедра „Компютърни системи” обучава студенти за придобиване на образователноквалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ по 7 специалности, чиято цел е да осигури на
студентите най-съвременни знания в областта на компютърните и софтуерни инженерни науки и
усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар за успешна професионална
реализация.
Катедра „Информационни технологии в индустрията” обучава студенти за придобиване на
образователно-квалификационните степен „бакалавър“ по едноименната специалността, която има за
цел подготовката на широко профилни инженери със задълбочена компютърна подготовка и
насоченост към съвременните индустриални информационни системи и компютърни технологии и
приложението им в различни индустриални области и приложения.
Катедра „Програмиране и компютърни технологии” осигурява и провежда обучението по
програмиране и информатика за всички професионални направления в ТУ – София, а също и
обучението по две от предлаганите във факултета специалност за образователно-квалификационна
степен „магистър“.
Специалности:
Бакалавърското обучение във ФКСУ се провежда по специалностите "Компютърно и софтуерно
инженерство", "Информационни технологии в индустрията" и "Компютърни науки и
инженерство", която се провежда на английски език и е ориентирано към чуждестранни студенти.
Магистърското обучение във ФКСУ се провежда по специалностите „Компютърно и софтуерно
инженерство”, „Компютърни науки и инженерство“ (на англ. език), „Информационни
технологии”, „Иновативни информационни и комуникационни технологии“ (на англ. език),
„Графичен и уеб дизайн”, „Компютърни технологии и приложно програмиране”, „Компютърни
технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)”.
ФКСУ разполага с високотехнологични лаборатории, които осигуряват обучението на студентите по
предлаганите специалности за бакалаври и магистри. Оборудвани са с нови съвременни компютри,
специализирани хардуерни средства, специализиран софтуер и лабораторни стендове. ФКСУ
поддържа успешно съвместно сътрудничество с редица IT фирми, което осигурява високо ниво на
обучението, възможности за студентски стажове и успешна професионална квалификация на
завършващите инженери.
ФКСУ поддържа и създава непрекъснато нови контакти с редица университети и институти в Европа,
с които се извършва обмен на студенти по програмата Erasmus и провеждане специализации за
преподавателите от ФКСУ. Многобройни са международните и национални научни проекти, в които
участват преподаватели, докторанти и студенти от ФКСУ.
Факултетът организира и провежда международна научна конференция “Компютърни науки” и
издава периодично научно списание “Computer and Communications Engineering”, в които се
публикуват научни статии в областта на компютърните и комуникационни системи и
информационни технологии.
Академичната среда във факултета създава благоприятни условия за получаване на необходимите
научни знания и за провеждане на научни изследвания.

