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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: МАТ 2001
2. Наименование на учебната дисциплина: Дескриптивна геометрия
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Янко Златанов Милев
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения в областта на

дескриптивната геометрия, , чрез която бъдещите архитекти придобиват знания
и методи за изобразяване на архитектурни форми. Учебния материал обхваща
най-същественото от трите основни и взаимнодопълващи се проекции .

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Изучаването на дисциплината

предполага добро познаване на гимназиалния курс по математика, задължителен
за всички средни училища в България.

12. Съдържание на курса: В учебния курс студентите да изучават свойствата на
моделираните обекти в самите модели,  решават конкретни афинни и метрични
задачи, свързани с тези обекти и  определят формата, размерите и взаимното им
положение в пространството. Отделя се внимание на приложните аспекти на
преподаваните теми.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Студентите могат да ползват в
самостоятелната си работа всеки един от многото учебници, издания на
различни наши университети, съдържащи включените раздели. Като основни
може да се ползват учебниците Геометрични основи на перспективата ,
Аксонометрия , Ръководство по дескриптивна геометрия на Н.Данаилова и
записки на лекциите и курсовите  задачи от упражненията.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Аудиторното
обучение е по класическия метод-материалът се излага на лекциите, като
ударението се поставя върху изясняването на новите понятия и твърдения и
основните типове задачи, от трите основни и взаимнодопълващи се проекции,
които се затвърждават на лабораторните упражнения. След всяко упражнение на
студентите се дават задачи за самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: Аудиторното обучение се извършва по
класическия метод - материалът се излага на лекциите, като ударението се
поставя върху изясняването на новите понятия и  основните типове задачи,
които се затвърждават на лабораторните упражнения . След всеки упражнение
на студентите се дават задачи за самостоятелна работа.

16. Език на преподаване: български.


