
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: PYT1012
2. Наименование на курса: “Хидрология и хидравлика”
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението за дисциплината – След завършване на курса по

дисциплината студентите ще знаят основните закономерности за определяне на
хидроложките фактори и влиянието им върхи кръговрата на водата в природата.
Ще могат да прилагат знанията си при изследване, измерване и управление на
водния поток, ще са компетентни при определяне на параметрите на водата и
влиянието й върху пътните системи при своята реализация.

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

обучението по математика, физика, химия и механика в средното и висшето
училище.

12. Съдържание на курса (анотация) –Целта на дисциплината е да запознае студентите
с основните закономерности, принципи и теоретични основи за изследване,
измерване и управлени на водния поток в природата и инженерно техническите
съоръжения.

13. Библиография (основни заглавия):
− Наредба № 2. Проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводни

системи. ДВ, бр. 34 / 2005 г.
− Иванов С., Водоснабдителни мрежи и съоръжения, УАСГ, София, 1997.
− Филдишев С., М. Соколова, Хидрологоя и хидравлика, Техника, София, издание

2008.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,

самостоятелна работа.
15. Методи на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се

включва: присъствие на занятия – 10%, участие в дискусии по време на лекции и
семинар – 10 %, разработване на реферат по зададена тема – 20%, финален изпит –
60%. Финалният изпит преставлява защита на реферат, събеседване по темата на
реферата и два въпроса писмено от конспекта. Мотивите за получената оценка
студентите получават в деня на изпита на база показаните знания.

16. Език на преподаване: български


