СЪОБЩЕНИЕ
За студенти от 2 и 3 курс, специалности КСИ
ще се проведе лятна практика от 02.07.2018г. до 13.07.2018г. за учебната 2017/2018г., както следва:
1. На територията на ТУ-София, при което ще бъдат поканени IT специалисти от водещи софтуерни
компании. Ще бъдат формирани следните групи по интереси:
 програмиране и използване на Java Open Source технологии;
 програмиране на С # и създаване на мобилни приложения под Android;
 програмиране на С/С++ и създаване на софтуер за автомобилната индустрия
2. На територията на следните фирми:
 INTRACOL – ще се приемат 5 студента с познания в областта на ООР; бази данни – SQL
и/или NoSQL; JavaScript;
 KANTAR TNS BBSS – ще се приемат 2 студента. Изисквания – работа с MySQL, PHP, HTML;
 LUXOFT – ще се приемат 4 студента с интереси в областта на хардуерно програмиране и
Linux.
3. Разработване на софтуер към ФКСТ с ръководител доц. д-р Аделина Алексиева – ще се приемат общо
9 студента за спец. КСИ и ИТИ.
Всички студенти, проявяващи интерес към посочените лeтни практики, ще бъдат класирани спрямо
посочените желанията и средния успех от следването.

Заявленията се подават в срок от 14.05.2018г. до 25.05.2018г. в стая 1441.
Студенти, които не са подали заявление в срок ще бъдат класирани служебно.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в лятна практика
от .................................................................................................................................,ф№.............................спец. КСИ,
модул ............., курс.........., група.........., среден успех от следването.....................
желая да бъда разпределен за участие, в следната група по интереси:
1. Програмиране и използване на Java Open Source технологии
2. Програмиране на С # и създаване на мобилни приложения под Android
3. Програмиране на С/С++ и създаване на софтуер за автомобилната индустрия
4. Фирма INTRACOL
5. Фирма KANTAR TNS BBSS
6. Фирма LUXOFT
7. Разработване на софтуер към ФКСТ с ръководител доц. д-р Аделина Алексиева

желания

/подредете желанията си, като започнете от 1 - най-предпочитана група по интереси и т.н. /

Дата:

Подпис:

