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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT 1011
2. Наименование на курса: Поддържане и реконструкция на пътища
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева
9. Резултати от обучението по дисциплината: като резултат от обучението по
дисциплината студентите ще придобият разширени и усъвършенствани познания в
областта на проектиране на пътно-ремонтните мероприятия, ще могат да извършват
оценка на реалното транспортно- експлоатационно състояние на пътя при използването
на съвременни високо производителни измерителни средства.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: студентите трябва вече да са получили необходимата
теоретична и практическа подготовка по дисциплината “Проектиране и строителство на
пътища”, изучавана магистърския курс на специалността ПС.
12. Съдържание на курса: да се формират знания по теоретичните основи на методите за
поддържане и ремонт на пътищата, влиянието на натоварването и природните фактори
върху пътната настилка транспортно- експлоатационните показатели, методите и
средствата за оценяването им, влиянието им върху сигурността на движението и
дълготрайността на настилката.
13. Библиография:
 Николов В. Проектиране и строителство на пътищата, София 2008.
 “Технически правила и изисквания за поддържане на пътища», Национална агенция
«Пътна инфраструктура»,  София, 2009.
Методика  за измерване и оценка на носимоспособността - София, ГУП 1985.
Методика  за измерване и оценка на грапавостта - София, ГУП 1985.
Методика  за измерване и оценка на равността - София, ГУП 1985.
 БДС EN 13036-1, 3, 4, 6, 7 и 8 – действаща.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации, самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: защита на курсова задача – отделна оценка, писмен
и устен изпит. Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:
присъствие на занятия – 10%, устен изпит – 20% и писмен изпит– 70%. Финалният изпит
преставлява два въпроса от конспекта. Мотивите за получената оценка студентите
получават в деня на изпита на база показаните знания.
16. Език на преподаване: български


