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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: GED 2001
2. Наименование на учебната дисциплина: Геодезия
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев
9. Резултати от обучението: Дава знания и умения, необходими за практиката на

обучаемите като архитекти при проучването и проектирането на различни
инженерни съоръжения.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Няма.
12. Съдържание на курса: Изучават се въпросите за фигурата на Земята, за обработката

на геодезическите измервания с еднаква точност, за устройството и работата с
геодезическите инструменти, за методите за измерване на ъгли, дължини и
превишения, за координатните системи и геодезическите мрежи на територията на
България, за способите за определяне на координатите, превишенията и
надморските височини на точки, за топографските карти и планове, за трасирането
на проекти, за вертикалното планиране на терени и решаване на практическите
задачи, свързани с тези въпроси.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

•Вълков Д. и др.,Геодезия и приложението й в строителството, ВСУ, Варна, 2002.
•Дачев Ю., Упр. и учебна практика по геодезия и инж. геодезия, ВСУ, Варна, 2008.
•Милев Г., Духовников Хр., Геодезия в строителството, Техника, София, 2006.
•Ценков Ц. и др., Ръководство за упражнения по Геодезия, София, 2008.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и пр.
упражнения.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит  по конспект, в две части.При
получаване на оценка „слаб” на писмения изпит, се поставя крайна оценка „слаб”
на семестриалния изпит. На семестриалния изпит студентите получават оценка и за
решаването на индивидуалните си курсови задачи. През семестъра студентите
получават оценка и за активността и индивидуалната си работа на лабораторните и
на практическите занятия. Оценката от семестриалния изпит заедно с общата
оценка от изпълнението на индивидуалните курсови задачи и от индивидуалната си
работа на лабораторните и практическите занятия, участват в оформянето на
крайната оценка за дисциплината. Крайна оценка = Оценка изпит . 0,7  +  Оценка от
курс. задачи и инд. работа . 0,3

16. Език на преподаване: български.


