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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 3013
2. Наименование на дисциплината: Технология за изграждане на специални

строителни
конструкции и съоръжения

3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Офелия Лазова – Велинова
9. Резултати от обучението за дисциплината: като резултат от обучението по

дисциплината студентите ще  знаят за технологията на изграждане на специални
/сложни/ сгради и съоръжения с монолитни и сглобяеми носещи конструкции. Те ще
придобият умения за проектиране, ръководство и контрол строителството на
специални сгради и съоръжения.

10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания - студентите трябва да притежават необходимата

теоретична и практическа подготовка по дисциплината “Технология на
строителството”, която се изучава в бакалавърския курс на специалността ССС.

12. Съдържание на курса (анотация) : формират се знания за конструктивните и
технологически характеристики, особеностите за изграждане на специални
конструкции и съоръжения, строителните системи и съвременните строителни
методи, придобиват умения за проектиране технологията на изграждане по
съвременни методи с високо механизирани технологични средства.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинари,
консултации и самостоятелна работа

15. Методи и критерии на оценяване: защита на курсов проект – отделна оценка, писмен
и устен изпит. Оценката от семестриалния изпит се формира както следва:
писмен изпит – 80%
устен изпит - 20%

16. Език на преподаване: български


