
Факултет: Архитектурен
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: TEC 3001
2. Наименование на учебната дисциплина: Автоматизирано управление на проекти

в строителството
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението: дисциплината “ Автоматизирано управление на проекти в

строителството” има за цел да даде знания на студентите относно
автоматизираното управление на европейските инвестиционни проекти в
стротилството, усвояване на специализирани методи и техники за тяхното
управление в различните нива.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Теоретична и практическа подготовка

по работа с компютри, а също така знания свързани с методите за нормиране,
ценообразуване и календарно планиране.

12. Съдържание на курса: Основни понятия и класификация на проектите. Фази на
проекта и жизнен цикъл. Участници в проекта и техните функции. Източници на
финансиране. Разгледани са въпроси свързани с разработване на функционална
структура на проектите, работа с база данни, количествени сметки и календарно
планиране.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти
− Организация и управление на строителството -Иван Сакарев, София, 2007г
− Методическо ръководство за управление на инвестиционни проекти с

приложение на "Оаийу Ргсуес* 5" - Георги Георгиев, София, 2006г.
− Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и

управление на инвестиционни проекти - Министерство на финансите.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни

упражнения, консултации.
15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит – разработване на два теоретични

въпроса от конспекта. Продължителност 2 часа; – устен изпит. Продължителност –
10 минути. Вариантите за въпросите се теглят индивидуално от предварително
изготвени изпитни билети. Задължително се развиват и двата въпроса. Устният
изпит включва задаване на уточняващи въпроси по писмената работа или
допълнителни въпроси при необходимост от уточняване на оценката

16. Език на преподаване: български


