Уважаеми студенти,
Имаме удоволствието да ви поканим за обучение в курс
за придобиване на професионална квалификация
“учител” по професионално направление “Архитектура,
строителство и геодезия” в допълнение на основното ви
висше образование.

“Образованието е най – добрата
осигуровка за старините.”
Аристотел

Когато планираш годината, посади зърно.
Когато планираш за десетилетие, посади дървета.
Когато планираш за цял живот,
образовай и обучавай хора.

Уважаеми колеги,
Мисията и целта на Университета по архитектура,
строителство и геодезия е да предостави на своите
възпитаници качествено образование във всяка една
специалност и форма на обучение. Точно това е
разковничето на постиженията на бъдещите специалисти.
Да, но освен архитекти, строители и геодезисти, вие
можете да имате още едно, не по–малко вълнуващо
бъдеще. Бъдеще, което постоянно да ви среща с млади
хора. Те, със своята енергия и ентусиазъм ще ви зареждат,
но едновременно с това и ще ви провокират да бъдете
търсачи, изследователи във времето на новите
технологии.
УАСГ ви дава възможност да придобиете още една
допълнителна квалификация – тази на УЧИТЕЛЯ.
Нека си припомним колко много дължим на нашите
учители, за да стигнем до прага на този авторитетен
университет.

Уважаеми колеги,
Не пропускайте тази възможност да придобиете
учителска правоспособност. Времето ще покаже, че не
сте сбъркали с избора си, защото да бъдеш учител е не
само отговорност но и призвание.
Какво ще трябва да знаете:
 Профилът е избираем;
 Обучението е едновременно с подготовката ви
по специалните дисциплини;
 В курса могат да се включат студенти от всички
специалности в УАСГ, записани в пети семестър;
 В основата на вашето обучение са включени
психолого–педагогически, методически и информационно-технологични
дисциплини,
съобразно
спецификата на професионалната ви подготовка;
 Провеждат се и практически занятия във водещи
професионални гимназии;
 В края на вашето обучение ще получите и
свидетелство за професионална квалификация
“учител” заедно с дипломата за висше
образование.

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА
ЕЛЕКТРОННО
И СЛЕДДИПЛОМНО
ОБУЧЕНИЕ

И така, помислете, това е едно предизвикателство.
Ние сме тук и очакваме вашето решение.
Повече информация ще получите в:
УАСГ, Ректорат, каб. 205, инж. Д. Ценова
тел./факс: 02/866 64 53

1046 София, бул. “Христо Смирненски” № 1
УАСГ, Ректорат, ЦЕСО каб. 205,
тел. 963 52 45, вътр. 524
и тел. / факс: 02/ 8666453

