
СКЪПИ КОЛЕГИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,  

Добре дошли в Геодезически факултет при Университета по архитектура, строителство 

и геодезия. Поздравяваме Ви с изборът на техническа специалност, който сте 

направили в нашият факултет. Специалностите на Геодезически факултет са 

наследници на специалност „земемерство“, която е една от първите две специалности, 

по които е обучавано при основаването на нашия университет през 1942 г. като първо 

техническо висше учебно заведение. През дългогодишната си история Геодезически 

факултет винаги е бил и до момента е първи в рейтинговата система в нашата страна, 

нашите дипломи са признати в Европейския съюз и се ползват с уважение в останалите 

държави. Неизменното първо място се дължи на най-богатата ни материална база, 

включваща измерителна апаратура, техника и софтуер за обработка и интерпретация 

на данни, както и наличието на две бази за провеждане на практики в реални условия. 

Преподавателският ни състав се състои от висококвалифицирани специалисти, 

утвърдени учени в областите си.  

Надяваме се, че сте имали хубаво лято, и сега сте готови със свежи сили да започнете 

обучението си в Геодезически факултет. Следването при нас не е лесно, но е свързано с 

усвояване на теоретични и практически знания, умения и компетенции в областта на 

техническите науки с изключително голямо въздействие и приложимост в ежедневното 

ни съществуване като граждани и за функционирането на обществото ни. Включва 

запознаване и прилагане на съвременни върхови технологии на световно ниво. 

Практикуването на професиите ни предлага многобройни възможности във вид на 

полска и канцеларска работа, в градска среда и лабораторни условия. 

Каним Ви на откриването на учебната 2018/2019 година на 10.09.2018 г.: 

 Откриването за Геодезически факултет ще се състои на 10.09.2018 г. от 9.30 

часа в зала 120, сграда Ректорат на УАСГ; 

 Откриване на учебната година за УАСГ от 11.00 часа в Аула Максима на УАСГ. 

 

Пожелаваме Ви успех!!! Вашите преподаватели и служители от Геодезически 

факултет са на разположение за съдействие по Вашият път като специалисти. 

 

Деканат на Геодезически факултет при УАСГ 

проф. Елена Пенева, декан 

доц. Иван Кунчев, зам.-декан по учебната дейност 

доц. Екатерина Михайлова, зам.-декан по научна и международна дейност 


