
Факултет Архитектурен
Катедра Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Противопожарна Техника и Автоматика
Образователно-квалификационна степен Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: TEC 3007
2. Наименование на учебната дисциплина: Радиационна защита
3. Вид: по избор
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи/втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Галина Тодорова
9. Резултати от обучението: Знания, необходими при отстраняване на аварии с

реално или потенциално радиационно замърсяване. Тази дейност е отговорност
за работещите в служба Радиационна защита към ГДПБЗН –МВР.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Курсът се базира

на познанията, придобити в бакалаварския курс в специалността пожарна
безопасност и защита на населението във ВСУ „Черноризец Храбър” и познания
по природни и технически науки.

12. Съдържание на курса: Курсът съдържа информация по физика и дозиметрия на
йонизиращите лъчения, нормативната база и правилата за действия при
отстраняване на аварии с източници на йонизиращи лъчения.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
− Г. Тодорова. Лекции по „Радиационна защита” за студентите от ВСУ

(предоставят се на студентите в електронен вид)- 2012, акт. 2014
− Г. Василев. “Наръчник по радиационна защита”. Тита консулт София, 2003
− Валентин Ангелов, Татяна Хаджиева, Георги Василев. „Защита при ядрен и

радиационен тероризъм“. Тита консулт 2007
− Роберт Попиц, Владимир Пенчев. „Живот с радияция“, Изд.Лодос, София,

2004
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване : Лекции,

упражнения, консултации, самостоятелна подготовка. Лекциите са под формата
на презантации; упражненията – решаване на задачи с приложен характер

15. Методи за оценка и критерии: Изпитен тест с максимално 100 точки. По
желание разработване на реферат-презантация по зададена тема (до 40 т). За
успешно положен изпит се изискват минимално 60 точки.

16. Език на преподаване: Български, английски


