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Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2068
2. Наименование на учебната дисциплина: Хотели и ваканционни селища - теория
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р арх. Радост Райновска
9. Резултати от обучението: формират се умения за практическа работа в

направлението, а именно проектиране на хотели, ваканционни селища , с които се
затвърдяват и усвояват познанията в тази насока, задълбочава се информацията от
лекциите и изискваните проучвания на нашия и задграничен опит

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: да запознае студентите с основните принципи за проектиране

на хотелски сгради , типологията им ( пасажерски, крайморски, планински, СПА
хотели и др.), нормативните изисквания за съдържание, оразмеряване,
категоризация и съвременните виждания за практикуване на хотелското дело като
страна член на ЕС

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
- Ернст Нойферт,Архитектурно проектиране, 2007
- Хотели и заведения – проектиране,обзавеждане, оборудване 2007
- СПРАВОЧНИК НА ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛЯ- хотели и ресторанти,
нормативна уредба 2007
- Наредба за категоризация на туристическите обекти-ДВ бр.2/2005 измен бр

93/11..2009
- LUXURY HOTELS ----te Neues 2009
- COOL HOTELS – te Neues - 2009
- 1000 Europian Hotels – Braun – 2010

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекционен курс,
курсова работа, курсов проект, консултации.Поощрява се индивидуалната работа
аудиторна и извънаудиторна работа на студентите, проучване с макети и модели от
картон и пластмаса. Практика се провежда чрез посещение на хотелски комплекси
около гр.Варна- Златни пясъци, Св.константин и Елена, Албена и др.

15. Методи за оценка и критерии: Оценката на проектите се извършва от
преподавателите, водещи курсовия проект, и вкл. защита на проекта от
студентите.Изпитът се провежда като писмен.

16. Език на преподаване: ( възможен английски и руски)


