
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Водоснабдяване и канализация със специализация „Водоснабдителни и
канализационни мрежи и съоръжения“
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 3203
2. Наименование на курса: “Софтуерни програми за проектиране на ВК системи”
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5 (3 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Милена Кичекова
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще
усъвършенстват уменията си за работа с програмата Autocad чрез усвояване на нови
възможностите за повишаване ефективността на процеса на проектиране на ВиК системи. Ще
познават възможностите на специализирани софтуерни продукти за ВиК проектиране.
Придобитите знания и умения за работа със софтуерните продукти ще могат да използват при
разработването на курсовите проекти по специалните дисциплини, а така също и в практиката си
като ВиК инженери.
10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават знания по Техническо
чертане и дескриптивна геометрия, Компютърни програми в проектирането, Информатика,
Водоснабдяване и канализация на сгради и населени места.
12. Съдържание на курса – Разглеждат се методите за създаване на собствени типове линии,
щриховки, стилове таблици, библиотеки с динамични блокове, твърдотелни модели на елементи
на ВиК системите, нови команди, автоматично генериране на аксонометрии, разрези,
спецификации и други средства за автоматизиране процеса на създаване на проектна
документация, възможностите на специализирани софтуерни продукти в областта на ВиК
проектирането.
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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 графичен модел по зададена тема – 50%, финален изпит – 30%.

Финалният изпит включва изчертаване на обекти по задание от преподавателя, събеседване
по разработения графичен модел, и писмено развиване на два въпроса от конспекта. Мотивите за
получената оценка студентите получават в деня на изпита на база показаните знания.
16. Език на преподаване: български


