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FACULTY OF ARCHITECTURE

Обща характеристика

General Information

Адрес: 1046 София,
бул. "Христо Смирненски" 1
корпус А, етаж 2
вход от ул. "Добри Войников"
факс: (+359 2) 865 31 48
е-mail: far@uacg.bg

Address: 1046 Sofia, Bulgaria
1, Hristo Smirnenski Blvd.
Building A, 2nd floor
Entrance from "Dobri Voinikov" Street
Fax: (+359 2) 865 31 48
e-mail: far@uacg.bg

Управлението на Архитектурния факултет се осъществява от следните органи:

The Management of the Faculty of Architecture is performed by:

Общо събрание – Висш орган на управление на факултета, в който участват
всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на служителите, на студентите и на докторантите. Общото събрание избира членовете
на Факултетния съвет и Декана на факултета.

General Assembly – the high ruling body of the Faculty, including all lecturers having
academic rank and lecturers without academic rank, administrative staff, full-time and
doctoral students. The General Assembly elects the members of the Faculty Council
and the Dean of the Faculty.

Факултетен съвет – Колективен орган за управление, който координира действията на всички звена на факултета, избира заместник декани, утвърждава учебните планове и програми, взема решения за обявяване на конкурси за преподаватели и провежда избори за преподаватели в съответствие с изискването на
действащите закони.

Faculty Council – a collective managing body which co-ordinates the activities of all
faculty units, elects Vice Deans, approves academic curricula and syllabi, takes
decision for announcing competitions for academic staff assignment, and conducts
elections for lecturers in accordance with the effective legislative acts.

Декан – Ръководи цялостната дейност на факултета и представлява факултета
пред органите на университета, пред български и чуждестранни организации.

Dean – performs the executive management of the Faculty and acts on its behalf before
the University’s central management and before external local and foreign organizations.

проф. д-р арх. Орлин ДАВЧЕВ
каб. А 210
тел. (+359) 865 03 12; (+359 2) 963 52 45/789
e-mail: miodesign@abv.bg

Prof. Dr. Arch. Orlin DAVCHEV
Room A 210
Phone: (+359) 865 03 12; (+359 2) 963 52 45/789
e-mail: miodesign@abv.bg

Заместник-декани – Подпомагат Декана в ръководството по определени направления.

Vice Deans – assist the Dean in his functions in specific pathways

Учебна работа

Academic Affairs

доц. д-р арх. Панайот САВОВ
каб. А 209
тел. (+359) 886 94 48 02; (+359 2) 963 52 45/789
e-mail: panayot.savov.0@gmail.com

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Assoc. Prof. Dr. Arch. Panajot SAVOV
Room A 209
Phone: (+359) 886 94 48 02; (+359 2) 963 52 45/789
e-mail: panayot.savov.0@gmail.com
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Научноизследователска и международна дейност

Research and International Relations

доц. д-р арх. Милена НАНОВА
каб. А 209
тел. (+359) 887 303 172; (+359 2) 963 52 45/789
е-mail: m.nanova@studio17.info

Assoc. Prof. Dr. Arch. Milena NANOVA
Room A 209
Phone: (+359) 887 303 172; (+359 2) 963 52 45/789
e-mail: m.nanova@studio17.info

Факултетски ЕРАЗЪМ координатор

Faculty ERASMUS Co-ordinator

доц. д-р арх. Цветелина ДАСКАЛОВА
каб. А 209
тел. (+359) 888 486 513; (+359 2) 963 52 45/789
е-mail: tzvete@plays.bg

Assoc. Prof. Dr. Arch. Tsvetelina Daskalova
Room А 209
Phone: (+359) 888 486 513; (+359 2) 963 52 45/789
е-mail: tzvete@plays.bg

Факултетна канцелария – осъществява административна дейност във факултета и обслужва административно студентите.

Faculty Office – handles the administrative work in the Faculty and provides
administrative services to students.

Настя ПАВЛОВА – организатор
Мариана ДАЧЕВА – инспектор
каб. А 212
тел. (+359 2) 963 52 45/666
е-mail: far@uacg.bg

Nastia PAVLOVA – organiser
Mariana DACHEVA – inspector
Room A 212
Phone: (+359 2) 963 52 45/666
е-mail: far@uacg.bg

Новата специалност „Урбанизъм“ се въвежда за първи път в страната през учебната 2002/2003 година след успешно приключил съвместен проект ТЕМПУС с
университетите Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж
Дъблин, Ирландия. Учебната програма е разработена съгласно препоръките на
Асоциацията на европейските висши училища по планиране (АЕSOP). Европейският съвет на урбанистите (ЕСТР) и Кралския институт на урбанистите във
Великобритания (RТРI) и е акредитирана от Националната агенция за оценка и
акредитация в България през м. март 2002 г.

The new Bachelor’s degree programme "Urbanism" is established for the first time in
the country in the academic year 2002/2003 after a successfully completed joint
TEMPUS project with Heriot Watt University, Edinburgh, UK and the University College
Dublin, Ireland. The programme follows the recommendations of the Association of the
European Schools of Planning (AESOP), European Council of Town Planners (ECTP)
and Royal Institute of Town Planners (RTPI), and was accredited by the National
Accreditation and Evaluation Agency in Bulgaria in March 2002.

Завършилите специалността „Урбанизъм“ на ОКС „Бакалавър“ могат да се
реализират на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни
области – като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на
интересите на индивидуалната личност и обществото; като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята; като експерти в областта
на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и
комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността; като участници в екипи за
проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Graduates in "Urbanism" Bachelor degree would be employed at different levels of the
private and public sector and as specialists in different areas – In management of
urban and suburban areas, municipalities, local authorities and changes in the natural
and built environment; as investment consultants in real estate agencies and projects
for effective land use; as experts in strategic planning, regional planning, urban and
housing policy, planning for tourism, infrastructure and communications, landscape
planning, environmental conservation and impact assessment and land and property
management; as designers and team leaders of projects and researches, in the
process of preparation and adoption of new laws concerning urban and regional
planning as well as the environmental problems.

Урбанисти с професионална квалификация на ОКС „Магистър“ ще могат да участват като консултанти на по-високи равнища, като съветници към държавни институции, обществени и неправителствени организации, свързани с посочените
области, както и в европейски програми за градско и регионално развитие.

Planners with Master’s degree will be able to participate as consultants at higher level,
as governmental institutions’ advisers, public and NGOs, connected with the above
mentioned areas, as well as to be involved in new EU programmes for regional
development.

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
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Структура

Structure

Архитектурният факултет се състои от 8 специализирани катедри и няколко
помощни звена:

The Faculty of Architecture consists of 8 specialised Departments and several
supporting units:

катедра ГРАДОУСТРОЙСТВО

URBAN PLANNING Department

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Градоустройство, Паркова и
ландшафтна архитектура, Регионално планиране, Управление в градоустройството и архитектурата, Социология на архитектурата. Екология в териториалното, селищното устройство и архитектурата. Методи за анализ на градската и архитектурна среда и по пакета от дисциплини по профил: "Градоустройство, териториално и ландшафтно устройство". Катедрата води и дипломно проектиране.

The Department provides student training in the following disciplines: Urban Planning,
Park and Landscape Architecture. Regional Planning, Management in Urban Planning
and Architecture, Sociology of Architecture, Ecology in the Regional Planning, Urban
Planning and Architecture, Methods for Analysis of Urban and Architectural Environment,
and for the package of disciplines in the pathway "Urban Planning, Regional and
Landscape Planning". The Department provides guidance for diploma projects as well.

Катедра “Градоустройство" има водеща роля в обучението по специалност "Урбанизъм", образователно-квалификационна степен бакалавър и ОКС “Магистър”.

The department of Urban Planning has a leading role in the teaching process of the
Bachelor’s programme "Urbanism" and Master’s Programme in Urbanism.

Ръководител – доц. д-р арх. Ясен КЬОСЕВ
каб. А 1004
тел. (+359 2) 963 52 45/280
е-mail: yassen@kyossev.com

Head of Department – Assoc. Prof. Dr. Arch. Yasen KYOSEV
Room A 1004
Phone: (+359 2) 963 52 45/280
e-mail: yassen@kyossev.com

Секретар катедра – Росица ГРОЗДАНОВА
каб. А 1016
тел. (+359 2) 963 52 45/280

Department Secretary – Rositsa GROZDANOVA
Room A 1016
Phone: (+359 2) 963 52 45/280

катедра ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

RESIDENTIAL BUILDINGS Department

Катедрата обучава студентите по дисциплината Жилищни сгради и по пакета от
дисциплини по профил "Жилищни сгради и комплекси". Води и дипломно проектиране.

The Department provides student training in the discipline "Residential Buildings" and
in the package of disciplines in the pathway "Residential Buildings and Areas". It
provides guidance for diploma projects too.

Ръководител – доц. д-р арх. Милена НАНОВА
каб. А 1025
тел. (+359 2) 963 52 45/751
е-mail: m.nanova@studio17.info

Head of Department – Assoc. Prof. Dr. Arch. Milena NANOVA
Room A 1025
Phone: (+359 2) 963 52 45/751
e-mail: m.nanova@studio17.info

Секретар катедра – Силвия ГРОЗДАНОВА
каб. А 1013
тел. (+359 2) 963 52 45/722
е-таil: resid_far@uacg.bg

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Department Secretary – Silvia GROZDANOVA
Room A 1013
Phone: (+359 2) 963 52 45/722
e-mail: resid_far@uacg.bg
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катедра ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРАТА

INTERIOR AND DESIGN IN ARCHITECTURE Department

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Интериор, Дизайн за архитектурата и по пакета от дисциплини по профил „Интериор и дизайн за архитектурата“. Води и дипломно проектиране.

The Department provides student training in the disciplines Interior and Architectural
Design and for the package of disciplines in the pathway "Interior and Architectural
Design". It provides guidance for diploma projects too.

Ръководител – доц. д-р арх. Александрина Ненкова
каб. А 1008
тел. (+359 2) 963 52 45/726
е-таil: tsproject@abv.bg

Head of Department Assoc. Prof. Dr. Arch. Alexandrina NENKOVA
Room A 1008
Phone: (+359 2) 963 52 45/726
е-таil: tsproject@abv.bg

Секретар катедра – Красимира ШАЛАМАНОВА
каб. А 1103
тел. (+359 2) 963 52 45/296
е-mail: inter_far@uacg.bg

Department Secretary – Krasimira SHALAMANOVA
Room A 1103
Phone: (+359 2) 963 52 45/296
е-mail: inter_far@uacg.bg

катедра ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА

HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE Department

Катедрата обучава студентите по дисциплините: История на античната и средновековната архитектура, История на архитектурата ХV – ХVIII в., История на
българската архитектура, История на архитектурата ХІХ – ХХ в., Опазване на
архитектурното наследство, Изобразителни средства в архитектурното проектиране, Основи на архитектурното проектиране, Теория на архитектурата, Съвременни архитектурни явления и по пакета от дисциплини по профил „Опазване на
архитектурното наследство“. Води и дипломно проектиране.

The Department provides student training in the disciplines: History of Ancient and
Medieval Architecture, History of Architecture 15–18 century, History of Architecture in
Bulgarian Lands. History of Architecture 19–20 century, Preservation of Architectural
Heritage, Representational Means in Architectural Design, Fundamentals of Architectural Design, Theory of Architecture, Contemporary Architectural Phenomena, and for
the package of disciplines of the pathway "Preservation of Architectural Heritage". It
provides guidance for diploma projects too.

Ръководител – доц. д-р арх. Йорданка КАНДУЛКОВА
каб. А 702
тел. (+359 2) 963 52 45/395

Head of Department – Assoc. Prof. Dr. Arch. Yordanka KANDULKOVA
Room A 702
Phone: (+359 2) 963 52 45/395

Секретар катедра – Анелия АРСОВА
каб. А 721
тел. (+359 2) 963 52 45/561
е-таil: histor_far@uacg.bg

Department Secretary – Anelia ARSOVA
Room A 721
Phone: (+359 2) 963 52 45/561
e-mail: histor_far@uacg.bg

катедра ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

PUBLIC BUILDINGS Department

Катедрата обучава студентите по дисциплината Обществени сгради и по пакета
от дисциплини по профил „Обществени сгради и комплекси“. Води и дипломно
проектиране.

The Department provides student training in the discipline Public Buildings and for the
package of disciplines of the pathway "Public Buildings and Areas". It provides
guidance for diploma projects too.

Ръководител – доц. д-р арх. Панайот САВОВ
каб. А 207
тел. (+359 2) 963 52 45/723
е-таil: panayot.savov.0@gmail.com

Head of Department – Assoc. Prof. Dr. Arch. Panajot SAVOV
Room A 207
Phone: (+359 2) 963 52 45/723
e-mail: panayot.savov.0@gmail.com

Секретар катедра – Виолета КРЪСТЕВA
каб. А 721
тел. (+359 2) 963 52 45/561
е-таil: histor_far@uacg.bg
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Department Secretary – Violeta KRASTEVA
Room A 721
Phone: (+359 2) 963 52 45/561
e-mail: histor_far@uacg.bg
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катедра ПРОМИШЛЕНИ И АГРАРНИ СГРАДИ

INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL BUILDINGS Department

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Промишлени сгради. Аграрни
сгради. Информатика в архитектурата. Специализирани компютърни технологии,
Архитектура на инженерните съоръжения. Енергоефективна архитектура и по
пакета от дисциплини по профил „Промишлени (аграрни) сгради и комплекси“.
Води и дипломно проектиране.

The Department provides student training in the disciplines: Industrial Buildings.
Agricultural Buildings, Informatics in Architecture, Specialised Computer Technologies,
Architecture of Engineering Structures, and for the package of disciplines of the
pathway "Industrial (Agricultural) Buildings and Areas". It provides guidance for diploma
projects too.

Ръководител – проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА
каб. А 706
тел. (+359 2) 963 52 45/452

Head of Department – Prof. Dr. Arch. Ekaterina SENTOVA
Room A 706
Phone: (+359 2) 963 52 45/452

Секретар катедра – Звездичка ДОБРЕВА
каб. А 716
тел. (+359 2) 963 52 45/453
е-mail: ksentova_far@uacg.bg

Department Secretary – Zvezdichka DOBREVA
Room A 716
Phone: (+359 2) 963 52 45/453
е-mail: ksentova_far@uacg.bg

катедра РИСУВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ

DRAWING AND MODELLING Department

Катедрата обучава студентите по дисциплините: История на изкуството,
Рисуване и Моделиране.

The department provides student training in the disciplines History of Art, and Drawing
and Modelling.

Ръководител – доц. д-р Камен Цветков
каб. А 1102
тел. (+359 2) 963 52 45/211
е-mail: kamen.tsvetkov@gmail.com

Head of Department – Assoc. Prof. Dr. Kamen Tsvetkov
Room A 1102
Phone: (+359 2) 963 52 45/211
е-mail: kamen.tsvetkov@gmail.com

Секретар катедра – Красимира ШАЛАМАНОВА
каб. А 1103
тел. (+359 2) 963 52 45/296
е-mail: paint_far@uacg.bg

Department Secretary – Krasimira SHALAMANOVA
Room A 1103
Phone: (+359 2) 963 52 45/296
е-mail: paint_far@uacg.bg

катедра ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА

TECHNOLOGY OF ARCHITECTURE Department

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Сградостроителство, Сградни
инсталации и съоръжения, Архитектурни конструкции, Технически инсталации и
системи, Информатика в архитектурата, Специализирани компютърни
технологии и по пакета дисциплини по профил „Архитектурни конструкции и
детайли“. Води и дипломно проектиране.

The department provides student training in the disciplines: Housing Construction,
Building Installations and Equipment, Architectural Structures, Technical Installations
and Systems, Informatics in Architecture, Specialised Computer Technologies, and for
the package of disciplines of the pathway "Architectural Structures and Details". It
provides also guidance for diploma projects.

Ръководител – доц. д-р арх. Гичка КУТОВА
каб. А 710
тел. (+359 2) 965 30 32; (+359 2) 963 52 45/480
е-mail: emaldji_far@uacg.bg

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Head of Department – Assoc. Prof. Dr. Arch. Gichka KUTOVA
Room A 710
Phone: (+359 2) 65 30 32; (+359 2) 963 52 45/480
е-mail: emaldji_far@uacg.bg
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Секретар катедра – Маргарита ШЕВЧЕНКО
каб. А 713
тел. (+359 2) 963 52 45/360
е-mail: archcon_far@uacg.bg

Department Secretary – Margarita SHEVCHENKO
Room A 713
Phone: (+359 2) 963 52 45/360
е-mail: archcon_far@uacg.bg

Лаборатория по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

LAB of COMPUTER-AIDED ARCHITECTURAL DESIGN

В лабораторията се провежда обучение на студентите по дисциплините: Информатика в архитектурата 1 и 2 част, Специални компютърни технологии, Автоматизация на архитектурното проектиране, Урбанизъм и др. В лабораторията е
осигурен самостоятелен достъп на студентите за подпомагане на работата им по
проектиране по други дисциплини.

The laboratory provides training to students in the disciplines: Informatics in
Architecture 1 and 2, Special Computer Technologies, and Computer-Aided
Architectural Design. Students seeking support in the computer-aided design activities
for other disciplines as well are allowed to use the resources of the laboratory.

Ръководител – гл. ас. д-р арх. Данаил НЕДЯЛКОВ
каб. А 718, A 807
тел. (+359 2) 963 52 45/367, 389
е-таil: dned_far@uacg.bg

Head – Chief Prof. Dr. Arch. Danail NEDYALKOV
Room A 718, A 807
Phone: (+359 2) 963 52 45/367, 389
e-mail: dned_far@uacg.bg

Учебни зали

LECTURE ROOMS

РС САD – зала А 806

PC CAD – Room A 806

МАС САD – зала А 804

MAC CAD – Room A 804

РС GIS – зала А 807

PC GIS – Room A 807

РС Преподаватели – зала А 805

PC Lecturers – Room A 805

ОАН – зала А 808

PAH – Room A 808

Архитектурен кабинет за обучение

ARCHITECTURAL TRAINING STUDIO

В секторите на архитектурния кабинет за обучение се провеждат дейности подпомагащи архитектурното образование: лекции и беседи извън учебния план с наши
и чужди специалисти, организират се изложби, осигуряват се условия на
студентите за изработване на архитектурни макети, осъществява се библиотечна
дейност.

The units of the Architectural Training Studio carry out activities that support the
education in Architecture: lectures and discussions out-of-curriculum with local and
foreign guests, exhibitions, preparation of architectural scale models by students,
library services.

Сектор Изложбена и лекционна зала – художник Иван ТОДОРОВ –
организатор
каб. А 314
тел. (+359 2) 963 52 45/754

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Exhibition and Lecture Room – artist Ivan TODOROV – organiser
Room A 314
Phone: (+359 2) 963 52 45/754
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Структура на обучението

Structure of Education

Специалности: АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗЪМ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Degree Programs: ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE
ARCHITECTURE

График на учебния процес

Academic calendar

Академичната учебна година обхваща два семестъра – зимен и летен – всеки с
продължителност от 15+1 седмици. Зимният семестър обикновено започва в
края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и
февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна
зимна сесии.

The academic year at UACEG is divided into two semesters – autumn and spring, with
a duration of 15+1 weeks each. The autumn semester usually begins in the middle of
September and continues till the end of December. The project presentations, the
regular and the supplementary examination periods are conducted in January and
February.

Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на
месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от
летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата
половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия. Точният график на учебния процес се определя всяка година с Решение на Академичния съвет.

The spring semester begins at the end of February and continues till the beginning of
June. In June and July the presentation of the projects from the spring semester as well
as the spring examination period and the practicals are conducted. In the first half of
September the autumn supplementary examination period takes place. The precise
academic calendar is determined each year by a Decision of the Academic Council.

Обучението се провежда чрез аудиторни занятия (лекции и упражнения), практически занятия (лабораторни и семинарни), учебни и производствени практики.
Всички занятия се провеждат на български език. За отделни дисциплини е възможно преподаването да се осъществява индивидуално на чужд език (вж. описание на дисциплините).

The study process is carried out in the form of classes (lectures and seminars),
exercises (laboratory and seminar), practical and field training. The classes are
delivered in Bulgarian. For some disciplines there are possibilities for carrying out the
training in a foreign language (ref. the description of disciplines).

Според нормативните изисквания в България знанията и уменията на студентите
се оценяват по шестобална система, която включва следните оценки: отличен
(6,00). много добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00). За успешно
положен се смята изпитът, оценен най-малко със среден (3,00). Студентите от
специалност Архитектура изучават около 100 дисциплини с общ хорариум около
5000 аудиторни часа. През първите осем семестъра обучението се води по
единен учебен план.

According to the legislative requirements in the Republic of Bulgaria students'
knowledge and skills are assessed using a six-grade system with the following grades:
Excellent (6.00). Very Good (5.00), Good (4.00), Passing (3.00), and Fail (2.00). A
successfully taken examination should be assessed at least with a passing grade
(3.00). Students, pursuing the degree programme in Architecture study about 100
disciplines with a total number of about 5000 academic hours. During the first eight
semesters the study process is carried out under a uniform academic curriculum.

През девети и десети семестър студентите се обучават в едно от следните направления:

During the ninth and the tenth semester students pursue one of the following pathways:

Архитектурни конструкции и детайли;

Architectural Structures and Details;

Жилищни сгради и комплекси;

Residential Buildings and Areas;

Интериор и дизайн за архитектурата;

Interior and Architectural Design;

Обществени сгради и комплекси;

Public Buildings and Areas;

Опазване на архитектурното наследство;

Preservation of Architectural Heritage;

Промишлени (аграрни) сгради и комплекси;

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Industrial (Agrarian) Buildings and Areas;
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Урбанизъм.

Urban Planning, Regional and Landscape Planning.

Дипломното проектиране през единадесетия семестър се ръководи от съответната катедра по избраното специализиращо направление.

The work on the diploma project during the eleventh semester is guided by the
corresponding department responsible for the chosen specialisation pathway.

Студентите от специалност Урбанизъм – ОКС “бакалавър” изучават около 50
дисциплини с общ хорариум от около 3000 часа. Програмата е структурирана на
модули – задължителни и избираеми. Всеки семестър има 4 задължителни
модула, един избираем и проект. Проектът синтезира теоретичните познания и
практическото им приложение. Студентите избират една дисциплина от три
възможни всеки семестър.

Students in the Bachelor’s degree programme in Urbanism study about 50 disciplines
with a total number of about 3000 hours during eight semesters. The curriculum is
structured in modules – compulsory and optional. Each semester includes 4
compulsory modules, 1 optional module, and a project. The project synthesises the
theoretical knowledge and developes skills for its practical implementation. Each
semester the students choose one module from three optional ones.

През последния семестър на обучението студентите разработват дипломен
проект или дипломна работа.

During their last semester of study students have a diploma work, which could be a
diploma project or a diploma thesis.

Студентите от специалност Урбанизъм – ОКС “магистър” изучават около 20 дисциплини с общ хорариум от около 1200 часа с продължителност на обучение три
семестъра, от които два с учебни занятия и един семестър – дипломна работа.

Students in the Master’s degree programme in Urbanism study about 20 disciplines
with a total number of about 1200 hours during three semesters, of which two are for
taught courses and one – for diploma project development.

Магистърска програма по “Урбанизъм”

Master programme in Urbanism

Магистърската програма по “Урбанизъм” има за цел да разшири и задълбочи
познанията в областта на пространственото и градското планиране в съответствие с приоритетите на страната и със съвременните тенденции в развитието,
преструктурирането, обновяването и управлението на градовете и териториите.
Обучението в магистърската програма развива адекватни знания и умения, необходими при променените условия за практикуване на професията в различен
контекст за повишаване на професионалната компетентност и възможностите за
реализация. Учебният план обхваща задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини. Третият семестър е за разработване и защита на дипломна работа
за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Завършилите програмата ще могат да се реализират като проектанти, експерти, изследователи и консултанти във фирми, общински и държавни органи за управление
и научни организации в условията на увеличаващата се взискателност към качеството на урбанистичната практика.

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

The Master programme in Urbanism aims to extend the knowledge in spatial and urban
planning in conformity with the priorities of the country and the contemporary trends in
the development, restructuring, regeneration and management of towns and territories.
The training in this programme develops adequate knowledge and skills needed in the
changed conditions of practicing the profession, for raising the professional
competence and career development. The curriculum comprises compulsory, elective
and optional disciplines. The third semester is used for development and oral
presentation of diploma project in order for students to gain the educational and
qualification degree “Master”. Graduates may work as designers, experts, researchers
and consultants with companies, municipal and state bodies, and scientific
organizations, under the conditions of increasing quality requirements of the urbanistic
practice.
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