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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CHE 2005
2. Наименование на курса: “Физикохимия на водата”
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5 (3,0 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще знаят

физикохимичните отнасяния на водата, състава, видовете и свойствата на природните и отпадъчни
води, качествата на питейната вода, както и химичните и биологични процеси протичащи във
водна среда, видове замърсяване на водите, основните методи за пречистване. Ще могат да
прилагат знанията си при изучаването на дисциплината пречиствателна техника и технологии,
както и в областта на проучването, проектирането и изграждането на пречиствателни станции за
питейна и отпадна вода, ще са компетентни за оценка на технологични процеси, пречиствателни
съоръжения при своята реализация.

10.Начин на преподаване – директно.
11.Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават основни знания от
обучението по химия в средното училище или от курсове, слушани в бакалавърските програми.
12. Съдържание на курса – Основни знания относно физикохимичните отнасяния на водата,
видовете дисперсни системи, водата и водно-дисперсни системи, твърдост на водата, състав и
видове природни води, както и химичните и биологични процеси протичащи във водна среда,
видове замърсяване на водите, методи за пречистване. Тези знания са база на дисциплините
„Пречистване на отпадъчни води”, „Пречистване на природни води“ и др.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи на оценяване: - Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:
присъствие на занятия – 10%, участие в дискусии по време на лекции и семинар – 10 %,
разработване на реферат по зададена тема – 20%, финален изпит – 60%.

Финалният изпит преставлява защита на реферат, събеседване по темата на реферата и
писмен отговор на въпроси от конспекта (кратък тест). Мотивите за получената оценка
студентите получават в деня на изпита на база показаните знания.
16. Език на преподаване: български




