
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация “Водоснабдяване и
канализация”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: INF 1491
2. Наименование на курса: Компютърни програми в проектирането
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3,0
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева
9. Резултати от обучението: усвояване на основни команди и принципи на

работа с програмата Autocad за създаване на обекти в 2D и 3D, придобиване на
практически умения за работа с програмата.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: „Дескриптивна геометрия и техническо чертане” и

„Информатика”.
12. Съдържание на курса: запознава студентите с основните команди за чертане,

редактиране, текстови и дименсионни стилове, таблици, блокове, слоеве, настройки и
принципи за работа с програмата Autocad.

13. Библиография:
• Омура Дж., Autocad 2015, Софтпрес, София 2015
• Сирманов, В., AutoCAD 2009, София, 2009
• Аббасов, И.,Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2007/2008, ДМК, М.2008
• Соколова, Т., AutoCAD 2009. Учебный курс. Питер, 2008
• Эбботт, Д., AutoCAD. Секреты, которые должен знать каждый пользователь, БХВ-

Петербург, 2008
• Полещук, Н., АutoCAD 2008. Новые возможности. Питер, 2008

14. Методи на обучение: семинарни упражнения, консултации, самостоятелна работа.
15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с изпит, който се състои от две части:

практическа част (създаване на чертеж по конкретно задание) и теоретична част
(писмен отговор на два въпроса от конспекта). При формирането на крайната оценка по
дисциплината се отчита и работата на студента през семестъра, на базата на
изпълнението на поставените след всяко упражнение задачи за самостоятелна работа
(подробно описание в учебната програма). В началото на семестъра студентите
получават информация за задълженията им по дисциплината и мотивите за оценяване

16. Език на преподаване: български


