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Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2057
2. Наименование на учебната дисциплина: Съвременни  методи за проектиране ІІI
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: арх. Драгомир Йосифов
9. Резултати от обучението: Студентите успешно завършили курса на обучение по

ArchiCAD, ще познават принципите на работа и възможностите за приложение на
програмата, ще могат чрез нея да проектират  сгради и комплекси и да изготвят пълна
проектна документация за архитектурен проект.

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

приключили успешно курсовете по „Съвременни методи на проектиране” –
части I и II

12. Съдържание на курса: Курсът дава възможност за усвояване на базови умения за
работа с програмата  ArchiCAD, като запознава с  инструментите  и способите за
създаване виртуален модел на сграда и за извличане на двумерна чертожна
информация, нужда за представяне на един архитектурен проект.

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

• Основи на ArchiCAD 12, интерактивното учебно ръководство - Graphisoft, 2008
(достъпно след регистрация на страницата на www.archicadbg.com )
• Базово интерактивно учебно ръководство по ArchiCAD 11- Graphisoft, 2007

(достъпно след регистрация на страницата на www.archicadbg.com )
• ArchiCAD 8 – Стъпка по стъпка Томас М. Симънс, лицензиран превод по д

редакцията на доц. д-р арх. Асен Писарски, Софтпрес, София, 2004 г.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
• Семинарни занятия: (5 часа на седмица, 9 седмици):  разглеждат се поетапно

темите от учебния материал и се консултира изготвянето на индивидуалните
проекти   по дисциплината.

• Индивидуален проект: студентите имат за задача да изготвят чрез ArchiCAD
виртуален модел и чертожна документация в идейна фаза на двуетажна
еднофамилна жилищна сграда с разгъната застроена площ до 200 кв. м.

• Консултации (2 часа на седмица, 5 седмици)
15. Методи за оценка и критерии: Оценяват се степента на усвояване на средствата

и методите на работа с Archicad, като се следи за прецизността на създадения
виртуален модел на сграда и  пълнотата и качеството на проектна документация.
Придобитите умения за боравене със софтуера се оценяват въз основа на
правилното и цялостно изпълнение на шестнайсетте пункта от конспекта, като
всеки от тях съставя 0,25 от окончателната оценката.

16. Език на преподаване: български.
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