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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE1220
2. Наименование на курса: Технология и организация на В и К строителство
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити:5,0 (3,0 лекции, 2,0 упражнения)
8. Име на лектора: доц. инж. Иван Попов
9. Резултати от обучението: Усвояване на знания относно основните видовете

строително-монтажни работи при строителството на водоснабдителни и
канализационни мрежи и съоръжения, технологията на тяхното изпълнение и
нормативните изисквания за безопасни условия на труд при изграждането им.

10. Начин на преподаване: директeн
11.Предварителни изисквания: Теоретична и практическа подготовка по дисциплините

„Водоснабдяване и канализация на сгради“, „Водоснабдяване на населени места“,
„Канализация на населени места“.

12. Съдържание на курса: Студентите се запознават с технологията на изпълнение на
различните видове строително-монтажни работи, основните принципи и методи за
организация в строителството, технологичните особености и при изграждането на
различни видове съоръжения и елементи на водоснабдителни и канализационни
системи, както и условията за здравословни и безопасни условия на труд при В и К
строителството.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции,
семинарни упражнения, курсов проект, самостоятелна подготовка, консултации.

15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с оценка от писмен изпит и оценка от
курсов проект. Оценката от изпита се формира на базата на резултата показан при
развиване на два въпроса от конспекта и работа през семестъра. Курсовият проект се
разработва по задание от преподавателя и се предава със защита. В началото на
семестъра студентите получават информация за задълженията им по дисциплината и
мотивите за оценяване.

16. Език на преподаване: български


