
Факултет Архитектурен
Катедра Архитектура и урбанистика
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF2007
2. Наименование на учебната дисциплина: Географски информационни системи
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р.арх. Александър Слаев
9. Резултати от обучението: Да запознае студентите с възможностите за приложение

на геоинформационните системи и технологии в планиранетои управлението. В
края на обучението студентите ще могат да използват специализирани ГИС-
софтуерни продукти за решаване на социални, икономически и екологични
проблеми в областта на планирането.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите да са запознати с

градоустройството.
12. Съдържание на курса: Създаване на геобази данни за отделни тематични

направления в планирането (инвентаризация и оценка на природно-ресурсния
потенциал, на околната среда, на демографската ситуация и човешките ресурси, на
социалната и техническа инфраструктура, природни и антропогенни рискове и
др.);Пространствен анализ и моделиране на различни типове земеползване;
Решаване на практически задачи с помощта на ГИС, свързани с избора на най-
подходящи територии за осъществяване на различни видове дейности, съобразно
предварително избрани критерии (Land Suitability Analysis); Използванена ГИС при
прогнозиране на икономически, социални и екологични последици от целенасочено
въздействие върху териториите;

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Попов, А., А. Филипов, Ст. Димитров, ГИС и дистанционни изследвания.

Методическо пособие. София, 2005
• Bernhardsen, T., Geographic Information Systems. New York, John Wiley&Sons Inc.,

1999.
• DeMers, M., Fundamentals of Geographic Information Systems. New York, John

Wiley&Sons Inc., 1999.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинар
15. Методи за оценка и критерии: Писмена работа по конкретно поставена актуална

тема е текуща оценка, която се усреднява с оценката от писмен изпит.
16. Език на преподаване: български.


