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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 3003
2. Наименование на учебната дисциплина: Дълготрайност на строителните

консрукции
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за оценяване и

прогнозиране на дълготрайността на строителните конструкции на сгради и
съоръжения в зависимост от експлоатационните и климатични фактори, както и за
съвременните методи и техники за подобряване на тяхната експлоатационна
надежност и дълготрайност.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите да притежават

познания по дисциплините Строителни материали (CIE1019), Строителни изолации
(CIE1018), Стоманобетонни конструкции (CIE1049), Стоманени конструкции I
(MAS1015) и II част (MAS1016) и Дървени конструкции (CIE1025).

12. Съдържание на курса: Обучение включва методики за анализ, оценка и прогнозиране
на дълготрайността на строителните конструкции, методи и техники за подобряване
на физико-механичните свойства на материалите и за повишаване на
експлоатационната надеждност и дълготрайност на различни строителни
конструкции.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Soutsos M., Concrete Durability: A Practical Guide to the Design of Durable Concrete

Structures, Thomas Telford, London, 2010
• Karbhari V., Durability of composites for civil structural applications,Woodhead

Publishing, Cambridge, UK, 2007
• Bijen J., Durability of Engineering Structures: Design, Repair and Maintenance, 1st ed.,

CRC Press, 2003
• Колокольникова Е.И., Долговечность строительны материалов, М., Высшая школа,

1985
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и консултации.
15. Методи за оценка и критерии: Изпитът се провежда в две части: писмен и устен.

Писменият изпит включва развиване на два въпроса от конспекта (продължителност
2 ч.). Устната част на изпита се състои в задаване на въпроси по развитите теми с цел
обективно оценяване на усвоените знания и умения.

16. Език на преподаване: български, английски

http://www.ribabookshops.com/search/Marios+Soutsos/
http://www.ribabookshops.com/published-by/thomas-telford/212/

