
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пътно строителство
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 1022
2. Наименование на дисциплината: Технология и организация на строителството
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Росица Петкова.
9. Резултати от обучението по дисциплината: като резултат от обучението по

дисциплината студентите ще знаят за нормативите за проектиране и изпълнение
на строителството, ще усвоят умения за структуриране и управление на
строителна и проектантска фирма.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания по

стоманобетон и стоманобетонни конструкции, Стоманени конструкции, Дървени
и пластмасови конструкции, Сградостроителство, Архитектура, и др. в
бакалавърския курс на обучение.

12. Съдържание на курса: Да се формират знания в областта на строителните
процеси:  строителна  механизация за отделните и свързани строителни процеси и
работи; индустриални  методи на строителство; методи на нормиране на
строителното производство; технология на укрепване и усилване на
конструкциите; принципи  на саниране на сградите.
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14. Методи на обучение: лекции, семинари, консултации.
15. Методи на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се

вкючва: присъствие на занятия – 10%, устен изпит – 20% и писмен изпит– 70%.
Финалният изпит преставлява два въпроса от конспекта. Мотивите за получената
оценка студентите получават в деня на изпита на база показаните знания.

16. Език на преподаване: български


