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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2022
2. Наименование на учебната дисциплина: Сградостроителство II - проект
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: д-р арх. Цвета Жекова
9. Резултати от обучението: Целта на курса е постигане на професионална подготовка

при усвояването  на знания и умения при архитектурното проектиране, изготвянето
на работни чертежи, проектиране на архитектурни детайли.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Успешно издържан изпит и проект по

предмета „Въведение в архитектурното проектиране“.
12. Съдържание на курса: Подове – класификация, основни изисквания, подови

конструкции, подови настилки. Окачени тавани. Стълби. Балкони и лоджии;
Покриви: класификация, части на покрива. Наклонени (скатни) покриви- покривни
форми и наклони, покривни конструкции, покривки и покривни обшивки. Стрехи и
корнизи. Олуци и водосточни тръби. Плоски покриви – видове, отводняване,
детайли. Покривни осветления.; Врати и прозорци – видове, остъкляване на врати,
прозорци и други елементи на сградата. Окачени фасади. Довършителни работи.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
- Ернст Нойферт, Архитектурно проектиране 2008-02-07
- Попов,А.Архитектурни конструкции,С.,Техника 1972
- Щерев,Щ. И др.Сградостроителство, С., Техника, 1974
- Петров, П. Сградостроителство, София , Техника 1996
- Ангелов, Ч. Сградостроителство, София  Техника 1994
- Мирянов, М. Покривни остъклявания, София, Техника 1989
- Ангелов, М. Плоски покриви. С.,Техника 1978
- Николова, Н. Леки окачени фасадни стени, С., Техника 1974
- Hans Banz, Building konstruktion details, VNR, 1983

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекционен курс,
практически упражнения, консултации.

15. Методи за оценка и критерии: Курсовият проект се оценява от комисия от
преподавателския състав. Успешно приключеният курсов проект е  необходимо
условие за явяване на изпит по Сградостроителство II.  Изпитът е писмен, в две
части : текстова част по зададен конспект от лекционния курс  и практическа задача
за  изчертаване.

16. Език на преподаване: български


