ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Ч Е Р Н О Р И З Е Ц Х Р А Б ЪР
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА“
ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДИЗАЙН - ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА“
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
В катедра „Архитектура и урбанистика“ /при секретаря/ се представят:
1. АЛБУМ, формат А3 - 1 бр. Албумът съдържа:
 Отчетен лист (линк за изтегляне в края на документа).
 Челна страница, съдържаща: лого на университета, наименование на факултета и
катедрата, наименование на дипломния проект, направлението, към което принадлежи
дипломната разработка, имената, факултетния номер на студента-дипломант, титлите и
имената на дипломния ръководител(и).
 Задание на дипломния проект - Дипломният ръководител предоставя задание с
посочени технически изисквания. Дипломантът може да развие и/или/ допълни проектното
задание като детайлира и формулира основни и второстепенни функционални връзки,
функционални групи, ползватели, изисквания към стила или търсеният краен естетичен ефект.
 Проучване на темата и предмета на дипломната работа
• Проучване на темата
• Проучване на потребителя – възраст, социален статус, интереси, образование, регион,
очаквано поведение, навици и др.
• Проучване на чужди разработки по темата
• Съставяне на проектно задание. Формулиране стила на проектния обект или градско
пространство, търсеният емоционален и пространствен ефект.
 Обяснителната записка – резюме на съдържанието на дипломната работа с
няколко основни насоки в текста – тема и цел на проекта, ситуация и достъп (ако е приложимо),
функция (ако е приложимо), естетика, технология/материали за изпълнение. Записката е в
обем от 2 до 4 страници А4.
 Проектно решение на дипломната задача - Графична част
Представяне в изгледи с подходящ мащаб и ясно четимо оразмеряване в съответствие с
формата А3, както следва:
Представяне на архитектурен план на пространството и/или чертежи на обектите,
предмет на дизайна, характерни разрези и разгъвки в мащаб, достатъчно подробен за тяхното
ясно разбиране, както и детайли на характерни проектни решения или мебели, каталог за
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2. ДИСК, прикрепен в плик към албума.
Дискът съдържа цялата информация от албума и таблата в едновременно в два формата –
jpeg и pdf, с размери на всеки един от файловете не по-големи от 10 МВ, както и обяснителната
записка във формат pdf и doc (word). Дискът трябва да е надписан с името на дипломанта,
факултетен номер и тема на дипломната работа.
3. ТАБЛА /графична част/ - форматът на таблата е 100х70 см, а минималният брой е 6
бр.
Таблата да бъдат оформени със титулна част, съдържаща лого на университета,
наименование на факултета и катедрата, наименование на дипломния проект (еднакво с това
на албума), направлението, към което принадлежи дипломната разработка, имената,
факултетния номер на студента-дипломант, титлите и имената на дипломния ръководител(и).
На таблата да се представят всички графични елементи съдържащи се в албума в ясни,
детайлни мащаби, съдържащи по-детайлна графична информация от показаното в албума.
Препоръчва се плановете да се разработват в мащаби 1:50/1:25/1:20, разрезите и разгъвките да
се разработват в мащаб 1:20-1:25, детайлите да се разработват в мащаби 1:10/1:5/1:2/1:1.
ІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ
• Устното докладване - представяне на дипломния проект от студента-дипломант.
Съдържанието на доклада трябва да е идентично или близко до обема и съдържанието
на обяснителната записка – времетраене - до 15 мин.
• Мултимедийно представяне на проекта при предварително заявено желание.
• Дрескод – официален.
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Относителните дялове на частите на дипломната работа, формиращи крайната оценка са:
• Пълнотата на изискванията и качествата на представането в албумната част могат да
оформят 50% от крайната оценка;
• Пълнотата на изискванията и качествата на представането в таблата и обяснителната
записка могат да оформят 50% от крайната оценка.
В указаната дата, според графика за дипломиране, се предават задължително: албум,
табла, задание, отчетен лист и CD. Предаването става до 16 часа на обявената дата. На
следващия ден се назначават рецензенти.
ЗАКЪСНЕЛИТЕ СТУДЕНТИ ОСТАВАТ ЗА СЛЕДВАЩА ДАТА НА ДИПЛОМИРАНЕ!
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