
Факултет: Архитектурен 
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения 
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения 
Образователно-квалификационна степен: бакалавър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Строителна физика 
2. Код на курса: PHY 1007  
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц.д-р инж. Галина Тодорова 
9. Цели на курса: Основна цел на курса по физика е да осигури  базови знания за 

природните закономерности, имащи пряко или косвено отношение към 
професията на строителния инженер. Той осигурява фундаментални знания, 
необходими за по-доброто осмисляне на последващите специални инженерни 
дисциплини. 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да притежават основни знания от 

обучението по Физика в средното училище. 
12. Съдържание на курса (анотация): Основни закони на механиката, механика на 

флуидите, термодинамиката и електродинамиката, вълновата и квантовата 
оптика; и елементи на физиката на твърдото тяло и ядрената физика.     

13. Библиография:  
• Г. Тодорова, Лекции физика, ВСУ – виртуално обучение, 2010 
• Г. Тодорова, Лабораторен дневник по физика, ВСУ–виртуално обучение. 2010 
• П. Георгиев, И. Йорданова, К Маринови др., Физика, ТУ Варна. 2003 
• П. Тодорова, Основи на физиката, Изд. Данграфик. Варна, 2008 
• Д. Джанколи. Физика том 1 и 2. Москва. Мир. 1989 

14. Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, консултации, 
самостоятелна работа. 

15. Методи на оценяване: Изпитен тест с максимално 100 точки. При попълване на 
теста студентите са свободни да ползват желаната от тях литература. 
Приоритетно се оценява разбирането на материала, а не неговото механично 
запаметяване. Възможност за предварителен тест, който се зачита за изпитен, 
ако е оценен с над 70т. В окончателната оценка се включват: резултатът от теста 
и от работата през семестъра: бонуси за редовно посещение на лекции (до 12т), 
санкции за отсъствия от практически упражнения (-5т за отсъствие). За успешно 
положен изпит се изискват минимално 60 точки. 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не е предвидена по учебен план. 

 
 


