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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE1196
2. Наименование на курса: “ Технология на довършителните работи”
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. инж. Иван Василев Попов
9. Резултати от обучението за дисциплината – да запознае бъдещите строителни

инженери с изискванията и технологичните особености при изпълнение на довършителните
работи, да получат познания за видовете довършителни работи, специфичните материали, с
които се изпълняват,  стандартите за оценяване на качеството, да придобият умения да
организират прилагането в строителната практика на най-съвременните високотехнологични
методи на довършителните работи.

10. Начин на преподаване – директно.
11. Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават основни познания по

дисциплините строителни материали, технология на строителните процеси, организация на
строителното производство, строителните машини, техника на безопасността на труда.

12. Съдържание на курса (анотация) – дисциплината „Технология на довършителните
работи в строителството” има за цел да даде на студентите знания за технологията и
материалите, използвани в довършителните работи в гражданското строителство. Особено
внимание се отделя на най-съвременните „сухи” монтажни работи, чрез които се повишава
качеството и се увеличава производителността на труда.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации.
15. Методи на оценяване: В процеса на обучението студентите получават оценка за

индивидуалната си работа по време на семинарните занятия. Тази оценка заедно с оценката
от писмения изпит участват при оформянето на крайната оценка по следната зависимост:

Поставяне на три въпроса от учебната програма, на които да се дава писмен отговор
в продължение на 1 час. Отговорите се оценяват, като тежестта на оценката е 60 % от общата
оценка на придобитите знания и умения. Продължителност 1 час; устен изпит - 10 % от
оценката. Уточняване на отговорите в писмения изпит и допълнителни въпроси за проверка
на задълбочеността на знанията. Тежест на оценката - 30 %. Продължителност – 10 минути.,
оценяване в процеса на обучение – 10 % от оценката.

При получаване на оценка «слаб» на писмения изпит по въпросите от някой от разделите,
се поставя оценка «слаб» за семестриалния изпит. Мотивите за получената оценка
студентите получават в деня на изпита на база показаните знания.

16. Език на преподаване: български


