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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2056
2. Наименование на учебната дисциплина: Съвременни методи за проектиране II
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р арх. Цвета Жекова
9. Резултати от обучението: студентите успешно завършили курса на обучение по

AutoCAD въз основа на усвоените знания: ще познават принципите на работа и
възможностите за приложение на AutoCAD в 3d; ще могат изцяло да проектират 3d
сгради и комплекси чрез прилагане на софтуер AutoCAD; ще могат да изчисляват
геометричните параметри на строителните елементи и площите на функционалните
зони

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: необходимо е студентите да са

приключили успешно курсовете по „Съвременни методи на проектиране” – I
12. Съдържание на курса: Принципите на работа и възможностите за приложение на

AutoCAD за целите на архитектурното 3-D проектиране.Структурата на
софтуера, основните модули на AutoCAD за работа при 3-D проектиране.
Методологията и методологичните подходи при проектирането с AutoCAD,
начините за редактиране и коригиране

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

Основна литература
 Сирманов, Васил – редактор – AutoCAD 2005 в лесни стъпки, СофтПрес, 2005
 Ткачев, Д. А., – AutoCAD 2004: Самоучитель изд. Питер, 2004

Допълнителна литература
 Финкельщейн, Эллен, - AutoCAD 2004 Библия ползвателя, изд. Вильямс, 2004
 Джордън, Т. Т., - AutoCAD 2005 – пълен справочник, изд. Алекс Софт, 2004
 Finkelstein, Ellen – AutoCAD® 2006 New Features,

http://ellenfinkelstein.com/autoCAD.html
Милдбрук, Марк и Бад Смит – AutoCAD 2002 – для „чайников”, изд.
Диалектика- Вильямс, 2002

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, лабораторна
работа, изработване на курсов проект -Изготвяне на работен проект и виртуален
модел на еднофамилна жилищна сграда по зададен идейни разпределения и
фасади. По време на обучението има една контролна проверка на наученото с
междинна оценка.

15. Методи за оценка и критерии: Общата оценка е сборна от контролното и
курсовия проект.

16. Език на преподаване: български.

http://ellenfinkelstein.com/autoCAD.html

