
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация “Пътно
строителство”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код – GEO 2003
2. Наименование на учебната дисциплина - „Инженерна геодезия”.
3. Вид - задължителна.
4. Цикъл - първи.
5. Година от обучението - втора.
6. Семестър в който се изучава - трети.
7. Брой кредити - 4,5.
8. Име на лектора (и) - доц. д-р инж. Юрий Иванов Дачев.
9. Резултати от обучението - придобиват се знания за работа с топографски карти и

геодезически планове и умения за решаване на различни картографски задачи
върху тях. Придобиват знания и умения за трасиране на обекти и за вертикално
планиране

10. Начин на осъществяване - лекции и учебна практика.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - решават се

индивидуални задачи в специално учебно пособие (албум), което се оценява.
Самостоятелно се изчислява и изчертава вертикален план за даден терен
(площадка).

12. Съдържание на курса - 30 часа лекции и 15 часа учебна практика.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други

образователни ресурси / инструменти:
1. Бакалов П. и др., Ръководство за упражнения по геодезия, УАСГ, София, 2002.
2. Вълков Д., Пурнарова С., Геодезия и приложението й в строителството, ВСУ, Варна,

2003.
3. Дачев Ю., Упражнения и учебна практика по геодезия и инженерна геодезия, ВСУ,

Варна, 2008.
4. Димитров Д., Ценков Ц., Геодезия, София, 2004.
5. Иванов Р., Ръководство по инженерна геодезия, София, 2009.
6. Милев Г., Духовников Хр., Геодезия в строителството, Техника, София, 2009.
7. Маждраков Г., Иванова И., Геодезия, ШУ, Шумен, 2014.
8. Ценков Ц. и др., Ръководство за упражнения по Геодезия, София, 2008.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции, учебна
практика, консултации и индивидуални задачи.

15. Методи за оценка и критерии - семестриален изпит, включващ решаване на две
задачи и развиване на 2 въпроса от конспекта (или отворен тест). Оценяване на
изчислен и изчертан вертикален план.

16. Език на преподаване - български.
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