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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код CIE 1019
2. Наименование на учебната дисциплина Строителни материали
3. Вид  (задължителна / по избор) задължителна
4. Цикъл (къса / първи / втори / трети) първи
5. Година от обучението втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава четвърти
7. Брой кредити 6
8. Име на лектора (и) доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец
9. Резултати от обучението - придобиват се знания за произхода, състава, строежа и

свойствата на строителните материали чрез изучаване на технологиите за
производство, методите за изпитване и областите на приложение на разглежданите
строителни материали. Придобиват се умения за правилен подбор на материалите в
зависимост от експлоатационните условия с цел постигане на устойчивост,
надеждност и дълготрайност на проектираните от тях конструкции и елементи.

10. Начин на осъществяване директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - „Строителна

химия”, „Строителна физика”, „Теоретична механика”
12. Съдържание на курса разглеждат се въпроси свързани със състава, строежа,

свойствата и областите на приложение на строителни материали като естествени
скални материали, свързващи вещества, бетони, метали, керамика, стъкло, дървесина,
полимери. Технологиите на производство и начините за определяне на свойствата на
строителните материали са съществена част от съдържанието на курса. Дават се
знания и за разрушаващите влияния върху строителните материали и за начините за
тяхната защита.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти
- Симеонов Й. и др. - Строителни материали, «Техника», София, 1991
- Петкова-Слипец Р. – Строителни материали, електронен учебник, 2010
- Arthur Lyons, Materials for Architects and Builders, Elsevier Ltd., 2010
- Kumar Mehta P., P. Monteiro - Concrete – Microstructure, Properties and Materials,

Third Edition, McGraw-Hill, 2006
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции, лабораторни

упражнения, консултации, самостоятелна подготовка.
15. Методи за оценка и критерии - изпит, провеждан по конспект и състоящ се от две

части – писмен и устен. Писменият изпит е тест от 30 въпроса и е с продължителност
2 часа. На студентите е предоставена точковата система за оценка. Устният изпит е
върху разработените писмени въпроси. Всеки студент получава мотивирано становище
за поставената оценка.

16. Език на преподаване – български, английски, руски

08.02.2016 г.


