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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT 1010
2. Наименование на курса: Градско движение и улици
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. инж. Валентин Манчев
9. Резултати от обучението по дисциплината: като резултат от обучението по
дисциплината студентите ще придобият разширени и усъвършенствани познания в
областта на проектирането на кръстовища със и без светлинно регулиране в зависимост
от транспортното натоварване, проектирането на улиците, като сложни инженерни
съоръжения.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: студентите трябва да са получили необходимата
теоретична и практическа подготовка по дисциплината “Проектиране и строителство на
пътища”, изучавана в магистърския курс на специалността ПС.
12. Съдържание на курса: да се формират знания за методите за организиране и
провеждане на движението в урбанизираните зони, като се създадат умения за научно
обоснована организация на движението с отчитане на неговите характерни особености.
13. Библиография:
 Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи
на урбанизраните технологии - Строителна библиотека, том 6.
Методика за изчисляване на транспортно-техническите параметри на сфетофарните
уредби на територията на столицата, СНС - София 1983.
 Николов В. Проектиране и строителство на пътищата, София 2008.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации, самостоятелна работа.
15. Методи и критерии на оценяване: защита на курсов проект, писмен и устен изпит.
Вариантите за въпросите се теглят индивидуално от предварително изготвени изпитни
билети. Задължително се развиват и двата въпроса. Устният изпит включва задаване на
уточняващи въпроси по писмената работа или допълнителни въпроси при необходимост
от уточняване на оценката.
Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва: присъствие на занятия –
10%, устен изпит – 20% и писмен изпит– 70%.
16. Език на преподаване: български.


