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Резюме: Докладът представя елементи от работата на преподавателския колектив на катедра 
Електроизмервателна техника по проект BG051PO001-3.1.07-0018 “Сътрудничество с индустрията за 
подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на 
качеството”, свързана с актуализирането на учебни планове и програми за обучение на студентите в Технически 
Университет - София (ТУ-София) по Електроизмервателна техника. Представени са нормативните изисквания, 
визията, предпоставките и изискванията към учебното съдържание, формите на обучение и методи на 
преподаване по Електроизмервателна техника.
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1. Въведение
Концепцията е разработена във връзка 

със заложената работна програма на проект 
BG051PO001-3.1.07-0018 “Сътрудничество с 
индустрията за подобряване обучението в Тех- 
нически университет – София по измервателна 
техника и управление на качеството (ИТУК)”. 
Проектът се осъществява с финансовата под- 
крепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Евро- 
пейския социален фонд на Европейския съюз.

Концепцията има за цел да предложи подход 
за въвеждане на изменения в съществуващите 
учебни планове и учебните програми на дисцип- 
лини в ТУ-София във областта на електроизмер- 
вателната техника.

При разработването на настоящата концеп- 
ция бяха използвани резултати, препоръки и 
предложени материали от дейността на работ- 
ните групи по дейност: „Проучване на необхо- 
димостта на бизнеса от специфични умения и 
познания на инженерите в областта на ИТУК“ 
и дейност: „Проучване на чужди образователни 
програми в областта на ИТУК“ [5-23]. 

Разработването на настоящата концепция се 
основава на методите за стратегическо планира- 
не, като са обхванати вътрешните процеси в 
организацията, аспектите на финансиране, 

връзката с потребителите (студентите и бизнес 
субекти) и развитието на компетенции и знания 
на обучаващата организация, главно катедра 
Електроизмервателна техника.

Водещ ефект, който цели предложената 
концепция е обосноваване на необходимите 
знания и умения на бъдещите специалисти, 
от които се нуждае българския бизнес, като се 
отчетат и европейските препоръки и практики 
в областта на електроизмервателната техника.

2. Нормативна база 
Концепцията за изменения в съществуващи- 

те учебни планове и програми се основава и 
съответства на следната нормативна база:

2.1. Закони и нормативни актове:
- Закон за висшето образование
- Институционална акредитация на ТУ- 

София [1]
2.2. Нормативна база на Национална Аген- 

ция за Оценяване и Акредитация (НАОА) 
към МС на Р. България 

Имат се предвид следните документи [2]:
- Писма до ТУ-София: Писмо 1, Писмо 2, 

Писмо 3, Писмо 4 
- Критерии за оценяване на проекти за 
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откриване на професионално направление 
- Критерии за оценяване на проекти за 

откриване и преобразуване на висше 
училище 

- Критерии за програмна акредитация 
- К р и т е р и и  з а  и н с т и т у ц и о н а л н а 

акредитация 
- Критерии за докторантура 
- Методически указания за изготвяне на 

самооценяващ доклад 
- Методически пояснения 
- Решения на Академичния съвет 
- Правилник за дейността на НАОА 
- Процедури  за  институциона лна 

акредитация 
- Процедури за програмна акредитация на 

професионални направления 
- Процедури за оценяване на проекти 
- Процедури за програмна акредитация на 

специалности от регулираните професии 
- Заповед за критерии 
2.3. Академични стандарти: 
2.3.1. Университетски стандарти: Стра- 

тегия на ТУ-София, Наръчник по качеството, 
Квалификационни характеристики и др.

Специално внимание при актуализирането 
на обучението по ИТУК следва да се отдели 
на Система за оценяване и поддържане на 
качеството на обучение и научните изследвания 
(СОПКОНИ) на ТУ-София. Структурата на 
системата СОПКОНИ [3] е представена на 
Фиг.1:

За целите на настоящата концепция следва 
да се използва разработения инструментариум 
методически материали като: примерен дизайн 
на учебна дисциплина; примерен дизайн на 
учебен план - бакалавър; примерен дизайн 
на учебен план - магистър; примерен дизайн 
на учебен план - изравнително обучение за 
магистър [4].

2.3.2. Факултетни стандарти: Стратегии 
за развитие на електротехническите факултети 
в ТУ-София, Стратегията за развитие на Фа- 
култет Автоматика (ФА) и Стратегия за разви- 
тие на Машиностроителен Факултет (МФ),  
Споразумения между катедри „Електро- 

Фиг. 1. Структура на системата СОПКОНИ [3]
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измервателна техника” (ЕИТ) от ФА и “Прециз- 
на техника и уредостроене” (ПТУ) от МФ от- 
носно съвместното обучение на студенти по 
специалност “МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕР- 
ВАТЕЛНА ТЕХНИКА” от образователно-
квалификационни степен „бакалавър“ и “маги- 
стър” и др.

3. Визия за обучението по 
Електроизмервателна техника
Концепция предлага насоки и мерки за 

подобряване на обучението по Електроиз- 
мервателна техника в ТУ-София в следните три 
направления:

3.1. Фундаментално обучение на студенти 
по образователно квалификационна степен 
„бакалавър“ по дисциплината Електрически 
измервания, водено от академичния състав 
на катедра Електроизмервателна техника по 
различни електротехнически специалности към 
следните факултети на ТУ-София: Факултет 
Автоматика; Електротехнически факултет; 
Факултет Електронна техника и технологии; 
Факултет по телекомуникации; 

Факултет Компютърни системи и управ- 
ление; Машиностроителен факултет; Факултет 
по транспорта; Факултет за френско обучение 
по електроинженерство и Факултет за англий- 
ско инженерно обучение.

Обучението на студенти по това направление 
касае главно дисциплините „Електрически 
измервания“, „Измерване на неелектрически 
величини“ и „Измервателна техника“, които 
имат обща фундаментална метрологична част 
и специализираща базова подготовка.

Основната цел на обучението по посочените 
дисциплини е студентите да получат общо тех- 
ническа подготовка и задълбочени знания 
по метрология и измервателна техника, като  
усвоят знания и умения за методите и средст- 
вата за измерване на електрически величини, 
както и преобразуването на неелектрически в 
електрически величини, с което се подпомага 
тяхната общо инженерна подготовка, необхо- 
дима при реализиране на измервателни схеми, 
избор на средства за измерване, провеждане 
на измервания и последваща обработка на 
резултатите от измерванията.

3.2. Обучение на студенти по специалности 
„Автоматика, информационна и управляваща 
техника“ по образователно квалификационна 

степен „бакалавър“ и образователно квалифи- 
кационна степен „магистър“ със специализация 
„Информационно-измервателна техника“ към 
Факултет Автоматика.

Катедра „Електроизмервателна техника“ 
наред с базовите дисциплини свързани с измер- 
ване на електрически и неелектрически величи- 
ни обучава студентите още по управление и 
контрол на качеството от бакалавърска и маги- 
стърска специалности „Автоматика, информа- 
ционна и управляваща техника (АИУТ)“ във 
факултет Автоматика по свои специализиращи 
модули „Информационно-измервателна техни- 
ка“, с което осигурява специализираща подго- 
товка по метрология и метрологично осигуря- 
ване, апаратно и програмно осигуряване на 
средствата за измерване, обработка и анализ 
на измервателна информация, информационно-
измервателни системи и интелигентни средства 
за измерване и системи.

3.3. Обучение на студенти по специалност 
„Метрология и измервателна техника“ по обра- 
зователно квалификационна степен „бакала- 
вър“ и образователно квалификационна степен 
„магистър“ към Машиностроителен Факултет.

Основната цел на обучението по специал- 
ност “Метро-логия и измервателна техника” е 
да подготви високо-квалифицирани и широко-
профилни специалисти, имащи солидна общо-
техническа подготовка и задълбочени знания по 
метрология и измервателна техника, способни 
да извършват производствена, технологична, 
експлоатационна, монтажна, ремонтна и 
организационно-управленска дейности по  
метрологично осигуряване, контрол, калибри- 
ране на средства за измерване и тяхното 
приложение в науката и промишлеността.

Специалистите, завършили специалността 
"Метрология и измервателна техника”, ще 
изпълняват оперативни дейности, които се 
изискват за успешното участие на Република 
България в Единния Европейски Пазар, кое- 
то ще бъде предпоставка за осигуряване на 
европейските и световни изисквания към безо- 
пасността и качество на продуктите, проек- 
тирани и/или произвеждани от българските 
предприятия.

Инженерите-метролози по „Метрология и 
измервателна техника” ще са водещи в страната 
по разработване и прилагане принципи, методи 
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и средства за метрологично осигуряване, серти- 
фикация, изпитване и оценяване на безопасност 
и качество на продукти и процеси определени 
с международната, европейска и национална 
нормативна база - законодателни актове и 
стандарти.

Специалността отговаря на потребностите 
в различни области на икономиката като 
машиностроенето, електрониката, автоматика, 
енергетиката, комуникациите, медицината, 
биотехнологиите, транспорта, екологията и 
съответства на динамиката на тяхното развитие.

4. Изисквания и предпоставки за 
актуализиране на обучението по 
Електроизмервателна техника 
Получените резултати, направените препо- 

ръките и предложените материали от работните 
групи по дейност: „Проучване на необходи- 
мостта на бизнеса от специфични умения и 
познания на инженерите в областта на ИТУК“ 
и дейност: „Проучване на чужди образователни 
програми в областта на ИТУК“ [4-23] са 
използвани при разработването на настоящата 
концепция за актуализиране на съществува- 
щите учебни планове в специалности и учеб- 
ни програми на дисциплини в ТУ-София в 
областта на Електроизмервателната техника.

Посочените резултати и препоръки по 
цитираните дейности бяха използвани и при 
разработване на концепция за новия учебен 
план по „Метрология и измервателна техника“ 
образователно квалификационна степен „ма- 
гистър“.

От направения анализ на резултатите от 
анкетните проучвания сред бизнес субектите в 
Република България без съмнение се дава ви- 
сока оценка за учебното съдържание на предло- 
жените за анкетиране бакалавърска и магистър- 
ска програми по специалността „Метрология 
и измервателна техника“ (МИТ) и магистърска 
програма по специалността „Техническо 
законодателство и управление на качеството“ 
(ТЗУК). Потенциалните работодатели оценяват 
силно позитивно предложения учебен план на 
бакалавърската програма на специалността 
МИТ в трите му части – базови дисциплини, 
специализиращи дисциплини и избираеми 
дисциплини (специализиращи модули).

Като основен извод от анкетното проучване 
е твърдението, че учебните програми, както 
за бакалавърската, така и за магистърската 
степен по двете специалности – МИТ и ТЗУК са 
разработени адекватно на нуждите на бизнеса 
от специалисти с определена образователна и 
професионална квалификация и са напълно 
изчерпателни от гледна точка на учебното 
съдържание, което обхващат.

На база проучването сред бизнеса и анализа 
на световните и Европейски тенденции в обра- 
зованието можа да бъдат посочени следните 
знания и умения, които завършилите специал- 
ност студенти трябва да притежават:

• Разбиране на основните принципи и 
практики за измерване; 

• Разбиране на определенията за проследи- 
мост, възможност, надеждност, неопределеност 
, повторяемост и възпроизводимост; 

• Познаване на значението на калибрира- 
нето, стандартите и възможностите за просле- 
дяване; 

• Способност да се четат и прилагат стан- 
дартите за измерване (национални и между- 
народни ); 

• Работа с оборудване за мониторинг на 
лаборатории за калибриране и докладване на 
резултатите от дейността; 

• Планиране и проследяване на рутинни 
дейности на лабораториите за калибриране; 

• Калибриране на сензори, инструменти, 
датчици и други инструменти, така че те да 
измерват точно и да подпомагат производството 
на стоки, които са с възможно най-подходящия 
размер и форма според спецификациите; 

• Инспектиране и/или калибриране на про- 
мишлени стоки за да се гарантира, че те са 
произведени правилно; 

• Отстраняване на неизправности на инстру- 
менти и продукти; 

• Способност за ефективна комуникация с 
помощта на езика на измерванията; 

• Писане на доклади, констатации, доку- 
ментиране на процедури, както и организиране 
на лабораторна логистика.

Освен това метролозите трябва да са с 
универсална подготовка и обучени да работят 
в различни области на промишлеността, като 
например:

• Нефтената и газовата промишленост; 
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• Преработващата промишленост; 
• Електротехниката, Енергетиката; 
• Телекомуникациите; 
• Производството на храни; 
• Индустрията за обезсоляване на вода; 
• Фармацевтичната индустрия; 
• Отбраната (космическите изследвания, 

морски, военни); 
• Националните и регионални организации 

за стандартизация; 
• Транспорт и 
• Опазване на околната среда

5. Актуализиране на учебно 
съдържание, форми на обучение 
и методи на преподаване по 
Електроизмервателна техника
Съгласно описаните задачи на настоящия 

проект се предвижда актуализиране на учеб- 

ното съдържания на следните дисциплини, 
разпределени в следните групи:

5.1. Дисциплини от базово бакалавърско 
обучение в ТУ-София по специалности 
и факултети

Използвани съкращения:
• ФА - Факултет Автоматика
• ФКСУ - Факултет Компютърни системи 

и управление
• ФЕТТ - Факултет Електронна техника и 

технологии
• ФТК -  Факултет по телекомуникации
• ЕФ - Електротехнически факултет
• ТФ - Факултет по транспорта
• ФАИО - Факултет за английско инженерно 

обучение
• ФФОЕ - Факултет за френско обучение 

по електроинженерство

Дисциплина Специалност факултет 

Електрически измервания Електроника ФЕТТ 

Електрически измервания Телекомуникации ФТК 

Електрически измервания Компютърни системи и технологии 
Компютърно и софтуерно инженерство (2013/2014) 
Информационни технологии в индустрията 

ФКСУ 

Електрически измервания Електротехника ЕФ 

Електрически измервания Електроенергетика и електрообзавеждане ЕФ 
Електрически измервания Електроинженерство маг. 5г. ФФОЕ 

Електрически измервания Автоматика, информационна и управляваща техника ФА 

Измерване на неектрични величини Автоматика, информационна и управляваща техника ФА 

Управление и контрол на качеството Автоматика, информационна и управляваща техника ФА 
Теория на сигналите и измервателни 
преобразуватели 

Мехатроника МФ 

Измервателна техника Индустриално  инженерство ФАИО 

Измервателни системи Индустриално  инженерство ФАИО 

Контрол на качеството Индустриално  инженерство ФАИО 

Технически измервания Авиационна техника и технологии ТФ 
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5.2. Специализирано бакалавърско 
обучение в ТУ-София по специалност 
„Автоматика, информационна и 
управляваща техника (АИУТ)“ при фА 

Дисциплина от АИУТ бакалавър 
Електрически измервания  
Измерване на неелектрични величини 
Управление и контрол на качеството 
Интелигентни средства за измерване 
Измервания в екологията, медицината и 
биотехнологията 
Метрологичен контрол и калибриране на 
средства за измерване 
Програмни осигуряване на средствата за 
измерване 
Информационно-измервателни системи 
Уреди и системи за измерване и контрол 
 

5.3. Специализирано магистърско 
обучение в ТУ-София по специалност 
„Автоматика, информационна и 
управляваща техника (АИУТ)“ при фА

Дисциплина от АИУТ магистър със 
специализация „Информационно-

измервателна техника“ 
Интелигентни измервателни системи 
Измервания и изпитвания по 
електромагнитна съвместимост 
Управление на качеството 
Метрологично осигуряване 
Измервания и контрол параметрите на 
околната среда 
Обработка и анализ на измервателна 
информация 
 

5.4. Специализирано магистърско 
обучение в ТУ-София по магистърска 
специалност „Метрология и 
измервателна техника (МИТ)“ при Мф

Дисциплина от МИТ магистър 
Теоретични основи на метрологията 
Основи на измервателната техника 
Проектиране на измервателни средства и 
системи 
Обработка и анализ на измервателна 
информация 
Метрологично осигуряване и 
метрологична инфраструктура 
Надеждност и диагностика на 
измервателна техника 
Интелигентни измервателни системи 
Програмни средства за автоматизиране на 
метрологичната дейност 
Разпределени измервателни системи и 
виртуални инструменти 
Измерване и контрол на параметрите на 
околната среда 
Електромагнитна съвместимост на 
средствата за измерване 
Автоматизация на контрола и 
метрологичните дейности 
 

5.5. Ново специализирано бакалавърско 
обучение в ТУ-София по нова 
бакалавърска специалност „Метрология 
и измервателна техника“ при Мф

Тази нова специалност се предвижда 
да се разработи и включва следните нови 
дисциплини, съгласно разработения и приет 
учебен план:

Дисциплина от МИТ бакалавър 
Въведение в метрологията и 
измервателната техника 
Основи на метрологията  
Основи на измервателната техника 
Електрически измервания 
Измервателни преобразуватели 
Електронни устройства в ИТ 
Нормативни основи на МИТ 
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Дисциплина от МИТ бакалавър 
Информационно-измервателни системи 
Управление на качеството 
Електронни средства за измерване 
Метрологично осигуряване на средствата 
за измерване 
Енергийни измервания и електромагнитна 
съвместимост 
Измервания в екологията, медицината и 
биотехнологиите 
Безразрушителен контрол 
Интелигентни средства за измерване 
Магнитни измервания 
Разпределени измервателни системи и 
виртуални инструменти 
Автоматизация на контрола в 
машиностроенето 
Компютърно моделиране и симулиране на 
средства за измерване 
Програмно осигуряване на средства за 
измерване 
 
Съгласно нормативните изисквания в ТУ-
София за всички посочени учебни дисциплини 
се предвижда в хорариума да се включват по 
30 или 45 учебни часа лекции за осигуряване 
на теоретична подготовка и по 30 или 45 часа 
лабораторни упражнения за осигуряване 
на практическа подготовка на студентите. 
Лекционният материал е насочен към създаване 
на база от теоретични знания, а лабораторната 
работа е ориентирана към изграждане на 
умения и опит.

По-важните и съществени елементи на учеб- 
ното съдържание, което трябва да бъде застъпе- 
но и включено в процеса на актуализиране и 
създаване на учебни дисциплини по посочените 
специалности, изучавани в ТУ-София са както 
следва:

• съвременна теория на електрическите 
измервания, методи за измерване на елект- 
рични и магнитни величини, параметри на 
електрични вериги и сигнали

• принципи на действие и конструкции на 
уреди и системи за измерване на електрически 
и магнитни величини

• сензорно-преобразувателни устройства 
(първични преобразуватели), средства за 
възприемане и предаване на информация

• средства за вторично (междинно) преобра- 

зуване на сигнала, използвани в измервателните 
уреди и системи, средствата за автоматизация, 
контрол и управление на процеси

• схеми на измервателни преобразуватели за 
електрични и неелектрични величини; мащаб- 
ни, нормиращи, сумиращи, диференциращи, 
интегриращи преобразуватели; линеаризиращи 
преобразуватели, функционални преобразу- 
ватели; модулационни преобразуватели 

• архитектура  на  информационно-
измервателните системи (ИИС), мрежи и кому- 
никационни устройства, контролери, шини за 
връзка и интерфейси, протоколи и стандарти. 

• приложение на ИИС в непрекъснатите и 
дискретни производства и като подсистеми в 
системите за управление

• структура, възможности и особености на 
интелигентни измервателни системи

• принцип на действие, схемотехника, 
метрологични характеристики на електронните 
аналогови и цифровите измервателни уреди 

• принципи и методи на цифрово-аналогово 
и аналогово-цифрово преобразувания 

• структури, основополагащи подходи и 
съвременни тенденции при изграждане на 
нормативни основи на метрологията

• регламентиране на технически, техноло- 
гични и контролни измервания, както и измерва- 
ния за търговски нужди, на всички нива - от 
международни структури до ниво система по 
качеството на метрологичните субекти

• фундамент и специфики на метрологична- 
та система в международен и национален план, 
респективно международната, Европейската 
и съответно националната метрологична 
инфраструктура със съответните подсистеми

• съвременни тенденции, постановки и 
изисквания към метрологично осигуряване 
(МО) в най общ структурен вид и МО на 
висококачествени технологии, изделия, продук- 
ти и услуги

• дейности, свързани с обслужването на 
средства за измерване (СИ), с акцентиране на 
спецификата и практическото приложение на 
еталоните и работните СИ

• МО на работни СИ за осигуряване на 
проследимост на измерванията: калибриране 
и метрологичен контрол

• метрологична йерархия на СИ
• типови методи, процедури и особености 

при калибриране и проверка на СИ
• методи и подходи използвани при 

измервания в енергетиката при производство, 
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съхраняване, пренос и транспортиране, преобра- 
зуване и разпределение на енергоносители 

• измервания, обезпечаващи енергийната 
ефективност и връзки на електроенергийните 
измервания с измерванията на електромагнитна 
съвместимост (ЕМС)

• обща теория, структура и методи за 
изграждане на разпределени измервателни 
системи с използване на концепцията за 
виртуалните инструменти.

• съвременни подходи при анализа и синтеза 
на разпределени измервателни системи, като се 
акцентира върху използването на компютърно 
базирани технологии в практическите реали- 
зации.

• структура и инструменти за създаване на 
виртуални лаборатории за измерване в кон- 
текста на изграждането на разпределена среда 
за измерване и контрол 

• методи и алгоритми за изграждане на 
виртуални средства за проверка и калибриране 
на измервателни устройства 

• физични методи за анализ използвани в 
аналитичната химия, намиращи приложение в 
областите екология, медицина и биотехноло- 
гия

• методи от инструменталния анализ, пред- 
назначени за определяне на количествен и 
качествен състав на веществата: спектрални, 
хроматографски, електрохимични, масспектро- 
метричен и други

• автоматизирани измервателни комплекси 
и проблеми на метрологичното осигуряване на 
средствата за аналитични измервания

• основни международни споразумения и 
норми за контрол и опазване на околната среда

• основни източници на замърсяване, ос- 
новни обекти на контрол, начини на пробовзе- 
мане, изисквания към мониторинга (локален и 
дистанционен)

• контрол на съдържанието на вредни 
вещества (пестициди, феноли, фосфатни и 
сулфитни йони, нитрати, вредни газове, тежки 
метали, радиоактивност), както и  газов анализ, 
анализ на почви и води

• съвременни концепции, методите и средст- 
вата, структурата и организацията на управле- 
нието на качеството на продукти, процеси, 
персонал и среда

• съвременни концепции за управление на 
качеството, инженерните методи за иденти- 
фикация, анализ и осигуряване на качеството 
при проектирането, производството и експлоа- 

тацията на продуктите
• основни форми на контрола на качеството, 

структурата, елементната база и приложението 
на системите за контрол

• методи за безразрушителен контрол на 
материалите и изделията

• методи за безразрушителен контрол на 
изолационни системи, тестване на частични 
разряди включително въведение в теорията на 
частичните разряди, инструменти и техники за 
откриване и локализиране на частични разряди

• измервателни преобразуватели на магнит- 
ните величини в електрически, измерване на 
постоянни и променливи магнитни потоци, 
магнитна индукция, интензитет на магнитното 
поле и др.

• подходи за измерване на параметри на  
електромагнитни съоръжения, напр. индук- 
тивности в линеен и нелинеен режим на работа

• анализ на поведението и характеристиките 
на меки феромагнитни материали, като електро- 
технически стомани, ферити, аморфни мате- 
риали и други

• моделиране и използване на компютърни 
системи за моделиране и симулационни изслед- 
вания в областта на измервателната техника, 
работата със съвременни обектно-ориентирани 
програмни системи за моделиране при 
решаването на конкретни практически задачи.

• владеене на софтуерни продукти за ком- 
пютърно управление на измервателна апаратура

• придобиване на знания за процеса от 
избор на програмен език, през създаването на 
програмно осигуряване до верификацията на 
софтуера за управление на СИ. 

6. Заключение
Катедра „Електроизмервателна техника“ на 

ТУ-София със своя научен, преподавателски и 
технически ресурс прие предизвикателствата 
на финансирания от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” проект 
BG051PO001-3.1.07-0018 “Сътрудничество с ин- 
дустрията за подобряване обучението в Техни- 
чески университет – София по измервателна 
техника и управление на качеството“ и споделя 
отговорностите и удоволствията да работи 
с достойните и авторитетни в научно и 
професионално отношение колеги от катедра 
„Прецизна техника и уредостроене“ на ТУ-
София. 
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Този проект е чудесен пример за съвместна 
творческа и професионална изява на двете 
катедри при актуализиране на обучението 
на студентите от ТУ-София в отговор на 
изискванията на индустрията. Ползотворното 
сътрудничество в близко бъдеще ще привлече 
вниманието на кандидатстващите студентите, 
които с подготовката си ще отговорят на 
потребностите на родната индустрия.
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Abstract: The paper presents elements of the work of the teaching staff of the Department of Electrical 
Measurements on the project BG051PO001-3.1.07-0018 "Cooperation with Industry to Improve Education at 
the Technical University - Sofia in Measurement Technique and Quality Management", related to the updating of 
curriculum and educational programmes for students at the Technical University - Sofia in Electrical Measurements. 
Regulatory requirements, vision, prerequisites and demands for the learning content, manner of education and teaching 
methods in Electrical Measurements are presented. 
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