
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1185
2. Наименование на учебната дисциплина: Автоматизация на инженерния труд
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: 1
6. Семестър, в който се изучава: 2
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: Да помогне на студентите да усъвършенстват уменията си за
работа с програмата Autocad чрез усвояване на възможностите за създаване на собствени
стилове таблици, линии, щриховки, библиотеки с динамични блокове, твърдотелни
модели, нови команди и други средства за автоматизиране процеса на създаване на
проектна документация. Придобитите знания и умения за работа с програмата ще могат
да използват при разработването на курсовите проекти по специалните дисциплини, а
така също и в практиката си като строителни инженери – проектанти.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Установяване на параметри на работната среда на програмата
Autocad. Установяване на графичните стандарти за слоеве, текстове, линии. Създаване и
ползване на шаблонни файлове. Създаване на потребителски типове линии. Създаване на
потребителски шаблони за щриховане. Добавяне на таблици и полета. Импортиране и
експортиране на таблици. Създаване на стилове на таблици.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

•Омура Дж., Autocad 2006, Софтпрес, София 2006.
•Омура Дж., AutoLISP, Софтпрес, София 2001.
•Абът Д., Autocad тайни, които всеки потребител трябва да знае. АлексСофт 2012

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: семинарни упражнения,
консултации, самостоятелна подготовка
15. Методи за оценка и критерии: изчертаване на обект по задание от преподавателя;
теоретична част – писмен отговор на два въпроса от конспекта. Оценката от изпита се
получава като средноаритметична от двете оценки
16. Език на преподаване: български, английски


