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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1060
2. Наименование на курса: Индустриални технологии
3.  Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5.  Година на изучаване: първа - четвърта
6.  Семестър: пъври - осми
7.  Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка К. Овчарова, доц. д-р Пламен Павлов
9.  Резултати от обучението за дисциплината: Целта на дисциплината е да запознае студентите с
видовете индустриални  технологии  и  с особеностите, съдържанието и етапите на
технологичното проектиране и технологичната подготовка на производството. Представени са
някои основни методи за обработка и тяхната икономическа ефективност.
10. Начин на преподаване – директно .
11. Предварителни  изисквания:  Студентите  нямат  предварителни  знания  и подготовка по
индустриални технологии.
12. Съдържание  на  курса: Тематичното съдържание е  разделено  на  две основни части –
„Основи на технологиите и технологичните процеси” и „Същност,  съставни  части  и
особености  на  проектиране  на  примерни технологични процеси”, в които подробно и
задълбочено се разглеждат спецификите  по  изграждане, внедряване  и  управление  на
индустриалните технологии.
13. Библиография:
Основна литература:
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Университет ,"Проф. д-р Асен Златаров ", Бургас, 2007.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по
дисциплината  включва мултимедийно представяне на лекции и анализ на примери от
производствената практика. Поставят се задачи . Възлага се разработването на проект и се
защитава.
15. Методи и критерии на оценяване: Дисциплината “Индустриални технологии” завършва с
изпит, който  включва един теоретичен въпрос и една задача. За студентите от редовно
обучение общата оценка по дисциплината се формира от: резултатите на писмения изпит,
набрания брой точки от поставените задачи и защитата на курсовия проект.

Тежестта на отделните компоненти в общата оценка е както следва: сумата от точки от
задачи и курсовия проект– 30%; резултати от писмения изпит – 70%. При несъбиране на
половината от обявения общ брой точки от проекта и други задачи – студентите не се
допускат до редовна сесия. За студентите от задочно обучение допускането до изпит става
след предаване на курсов проект.

16. Език на преподаване: български, английски, руски
17. Практика: посещение на производствено предприятие.


