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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2017
2. Наименование на учебната дисциплина: Строителна физика
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 Галина Тодорова
9. Резултати от обучението: усвоени приложни знания по физика и умения за

измерване на физични величини.
10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: физика от средния курс, мат. aнализ I

част
12. Съдържание на курса: Приложни аспекти на класическата физика с приложение в

архитектурната практика: механика на флуидните течения, топлотехника,
периодични движения, светлотехника, акустика.

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

Задължителна:
Г. Тодорова. Лекции по строителна физика. ВСУ – виртуално обучение, 2010 г.
Г. Тодорова. Лабораторен дневник по физика. ВСУ–виртуално обучение. 2010 г.
Препоръчителна:
Х.Фулър, Р. Фулър и Р. Фулър. Физиката в живота на човека. Наука и
изкуство, 1988
Лекции по строителна физика за УАСГ

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции и лабораторни
упражнения. Лекциите са във вид на презентации.  Лабораторните упражнения се
провеждат в оборудвана лаборатория и включват практически измервания и оценка
на точността на резултатите.

15. Методи за оценка и критерии: Изпитен тест с максимално 100 точки. При
попълване на теста студентите са свободни да ползват желаната от тях литература.
Приоритетно се оценява разбирането на материала, а не неговото запаметяване.
Възможност за предварителен тест, който се зачита за изпитен, ако е оценен с над
70т. В окончателната оценка се включват: резултатът от теста и от работата през
семестъра: бонуси за редовно посещение на лекции (до 12т), санкции за отсъствия
от практически упражнения (-5т за отсъствие). За успешно положен изпит се
изискват минимално 60 точки.

16. Език на преподаване: български


