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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Хидравлика и водоснабдяване и канализация
2. Код на курса: CIE 1061
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 4,5 (3 – лекции и 1,5 – практика)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева
9. Резултати от обучението: дисциплината “Хидравлика и водоснабдяване и канализация”

запознава студентите с основните технически, санитарно- хигиенни и противопожарни
изисквания към водоснабдителните и канализационните системи, както и с
нормативните документи, свързани с тях.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат познания по дисциплините „

дескриптивна геометрия и техническо чертане”, „Компютърни програми в
проектирането“, „Строителна физика“.

12. Съдържание на курса: технически, санитарно-хигиенни и противопожарни
изисквания към системите за водоснабдяване и канализация, нормативни документи,
водоснабдителни системи на населени места, системи за водоснабдяване на сгради.
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14. Методи на обучение: лекции, практика, консултации, самостоятелна работа.
15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с писмен изпит. Практиката се

оценява чрез защита на доклад по темата на практическата работа.
16. Език на преподаване: български


