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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE1215
2. Наименование на дисциплината: Технология и организация на пътното строителство
3. Вид: задължителена
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой ECTS кредити: 6
8. Име на лектора: доц. инж. Иван Попов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите придобиват знания за технологиите

на изпълнение на пътните строителни конструкции, нормативите за проектиране и
изпълнение на пътното строителството, структурата и управлението на строителната и
проектантската фирма, нормативните документи за дейността на тези фирми,
организацията на планиране на работата на строителната фирма, организацията и
планиране на конкретното производство.

10. Начин на преподаване: директeн
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да притежават познания по

дисциплините: Сградостроителство и архитектура (CIE1044); Стоманобетон I част
(CIE1046) и I част (CIE1047); Дървени и пластмасови конструкции (CIE1025).

12. Съдържание на курса: Представят се строителните процеси: съвкупност и
последователност; строителна механизация за отделните и свързани строителни процеси и
работи; строителни машини и тяхното приложение; организация на строителните процеси
и тяхното реализиране; индустриални методи на строителство; методи на нормиране на
строителното производство; технология на укрепване и усилване на конструкциите;
принципи на саниране на сградите.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни упражнения,
курсов проект, практика, конултации.

15. Методи и критерии на оценяване: Като елемент на оценяване по време на обучението се
включва: присъствие на занаятия – 10%, 1 контролна работа и/или разработване на
реферат по зададена тема (при показани много добри резултати – оценка над 4.50, води до
освобождаване от изпит) – 20%, финален изпит – 70%. Практиката се оценява чрез защита
на доклад по темата на практическата работа.

16. Език на преподаване: български


