ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

Урбанизъм

Urbanism

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

GIS2bEBU_M
4.0

ECTS

4.0

Code

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Title of the discipline in the academic curriculum

Географски информационни системи - II

Geographic Information Systems - II

Избираем Статут
Започва в семестър

GIS2bEBU_M

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

15

Практика

1

Завършва в семестър

45
0

Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Анотация
Дисциплината запознава студентите с методите и техниките за събиране,
обработка, съхранение и анализ на социологични данни и приложението им в
процеса на вземане на решения. Придобиват се умения за прилагане на ГИС в
процеса на градско планиране. Създава се отношение към приложението на
новите технологии.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
15
45
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Dimitar Kaloyanov
Annotation
The module gets the students acquainted with methods and techniques for the
collection, processing, storage and analysis of sociological data and their utilization in
decision making. Skills towards practical application of GIS in town planning process
are obtained. Attitude is shaped towards utilizing of information technology.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

GIS2bEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

ENbEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Английски език
Избираем Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

0

Практика

2

Завършва в семестър

60
0

ENbEBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

English Language
Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Приложна лингвистика
Водещ преподавател

проф. д-р Боян Алексиев
Анотация
Курсът представлява първи модул от обучението на английски език. Преди
началото му се прави входен тест за определяне нивото на владеене на езика от
студентите. В зависимост от нивото им те се разделят на групи, ако броят го
позволява. Курсът е по общ английски за повишаване и уеднаквяване на
езиковите умения, преди да се премине към втория модул – за специализиран
език. Използват се системи за езикови курсове основно на издателство
“Longman” – “Matters”, “Fourth Dimension” и др.

Форма на оценяване

Текуща оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
0
60
0

Individual
independant study

60

Department

Applied Linguistics
Principal lecturer

Prof. Dr. Boyan Aleksiev
Annotation
This course is the first module of educational programme in English Language. A test
is held with the students before the start of the course in order to determine the level
of their training in English. As a result different groups are made according to the level
of training, if the number of students make it possible. The course is in General
English aimed to rise and to uniform the language skills of the participants before the
next module. Mainly language course system of the “Longman Publishers” is used –
“Matters”, “Fourth Dimension” etc.

Form of assessment

Continuous

Possible training in foreign languages

Urbanism

ENbEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

MMEbCBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Макро и Микроикономика
Задължителен Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

1

Завършва в семестър

30
0

MMEbCBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Macroeconomics and Microeconomics
Type

Compulsory
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Обществени сгради
Водещ преподавател

доц. д-р Тончо Тончев
Анотация
Дисциплината запознава студентите с основните концепции в макро и
микроикономиката и дава познания относно икономическите системи,
международния им контекст, управлението на икономиката, процеса на вземане
на решение, използването на ресурсите, спецификата на пазара, бизнес средата
и ролята на държавата.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Public Buildings
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Toncho Tonchev
Annotation
The module introduces the key concepts in macro and microeconomics and develops
knowledge about the economic systems, the international context of the economy,
economic management, the decision making process, the use of resources, the
characteristics of the market, the business environment and the role of the state.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

MMEbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

PLT2bCBU_M
5.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Теория на урбанизма - II
Задължителен Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

1

Завършва в семестър

30
0

PLT2bCBU_M
5.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Theory of Urban Planning - II
Type

Compulsory
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

90
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р арх. Александър Александров
Анотация
Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции в теорията на
урбанизма, обвързването на теорията и практиката и промяната на границите
между тях през последните десетилетия. Тя създава умения за критично
оценяване на различните теоретични подходи и изгражда отношение към
използваните методи в урбанистичното планиране.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

90

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov
Annotation
The module introduces the current trends in the urban planning theory, the links
between the theory and practice and the changing boundaries between them the last
few decades. It creates skills for critical evaluation of the theoretical approaches and
values about the methods used in urban planning.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

PLT2bCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

TRPLbCBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Транспортно планиране
Задължителен Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

1

Завършва в семестър

30
0

TRPLbCBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Transport Planning
Type

Compulsory
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател

проф. д-р инж. Румен Миланов
Анотация
Дисциплината изследва еволюцията в транспортната политика и нейното
отражение върху транспортните условия, земеползването, и рамките, в които се
управлява транспортното планиране днес. Тя представя методите за
транспортно планиране и инструментите, които специалистите по планиране на
транспорта използват директно или следва да познават за да могат да вземат
правилни и ефективни решения.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Department of road construction and transport facilities
Principal lecturer

Prof. Dr. Eng. Rumen Milanov
Annotation
The module examines the evolution of transport policy and its impact on transport
conditions, land use patterns, and frameworks within which transport planning is
currently conducted. It introduces the transport planning methods and considers the
practical tools that transport planners would use directly or need an understanding of
in order to make effective judgements and decisions.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

TRPLbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

CDPPbCBU_M
7.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект - Общ устройствен план (ОУП) на град
Задължителен Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

90

Лекции
Курсов проект

0

Практика

1

Завършва в семестър

90
0

CDPPbCBU_M
7.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Comprehensive Town Development Plan - Project
Type

Compulsory

Starts in semester

1

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Coursework
Practice

120
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р арх. Александър Александров
Анотация
Дисциплината има за цел чрез проследяването на всички етапи в изготвянето на
Общ устройствен план да обвърже теоретичните познания с практиката.
Посредством поредица от консултации с различни специалисти тя създава
умения за работа в екип и отношение към компетенциите на останалите
специалисти, участващи в процеса на планиране.

0
90
0

Individual
independant study

120

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov
Annotation
The project aims at examination of all stages of the Comprehensive plan making and
thus to link the theoretical knowledge with the professional practice. Through a series
of consultations with different professionals it creates skills for team working and
attitudes towards the competences of the other professional participants in the
process of planning.

Форма на оценяване

Form of assessment

Oral Presentation

Урбанизъм

90

Department

Защита на проект

Възможност за преподаване на чужд език

1

Ends in semester

Possible training in foreign languages

Urbanism

CDPPbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

CZMbEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Интегрирано управление на крайбрежни зони
Избираем Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

1

Завършва в семестър

30
0

4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Integrated Coastal Zones Development
Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р арх. Веселина Троева
Анотация
Дисциплината запознава студентите с теорията и практиката на интегрирано
управление на крайбрежни зони. Тя изгражда умения за съчетаване на
различните политики и създава отношение към опазване на природните и
културните ценности. Чрез изследването на примери от добрата световна и
европейска практика и сравнението й с българската се правят изводи за
бъдещото развитие и опазване на българското крайбрежие

Форма на оценяване

Изпит

английски

CZMbEBU_M

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Arch. Veselina Troeva
Annotation
The module introduces the key concepts in theory and practice of the Integrated
Coastal Zones management. It develops skills for coordination of different policies and
creates attitudes towards the natural and cultural values. Through study of the best
international and European practice examples it summaries conclusions for the future
development and protection of the Bulgarian coastal zones.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

English

CZMbEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

PRM2bEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Управление на проекти - II
Избираем Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

1

Завършва в семестър

30
0

PRM2bEBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Project Management - II
Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Анотация
Дисциплината има за цел да запознае студентите с интегрираното управление
на проекти, с участниците в процеса и организацията на работа. Тя задълбочава
познанията и доразвива уменията за управление на природните, социалните,
човешките, информационните, финнсовите и времевите ресурси в процеса на
планиране.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Alexander Tzvetkov
Annotation
The project aims at introduces the concept of integrated project management, the
stakeholder in the process and the organization of the work. It further develops
knowledge and skills for effective management of the natural, social, human,
informational, financial and time resources in the planning process.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

PRM2bEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

FRbEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Френски език
Избираем Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

0

Практика

2

Завършва в семестър

60
0

FRbEBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

French Language
Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Приложна лингвистика
Водещ преподавател

ст.преп. Борислав Колев
Анотация
Студентите могат да изберат 1 от 2 нива на изучаване на езика:
Ниво 1: 135 часа за изучаване на общ и 45 часа за специализиран език.
Ниво 2: За студенти с добра обща предварителна езикова подготовка. Включва
45 часа обобщен преговор на лексика и граматика, 90 часа специализиран език
и 45 часа контролирана индивидуална работа.
Общият език се преподава по оригинални френски системи, а специализираният
– по учебник, разработен за нуждите на УАСГ /обща част и раздели по
специалности/. Основната цел е постигане на свободно ползване на френски
език, съчетано с формиране на умения за работа със специализирана научнотехническа литература и професионално общуване в областите на
архитектурата, строителството и геодезията.
Форма на оценяване

Текуща оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
0
60
0

Individual
independant study

60

Department

Applied Linguistics
Principal lecturer

Senior Lecturer Borislav Kolev
Annotation
The student can attend one out of two levels of learning:
Level 1: Includes 135 hours language for general purposes (LGP) and 45 hours
French for specific purposes (LSP).
Level 2: For advanced students who have a good knowledge of General French. The
course includes: 45 hours revision of vocabulary and grammar; 90 hours LSP and 45
hours tutoring.
Authentic French textbooks are used for the LGP course, while a textbook specially
designed for the needs of UACG (general program and chapters for each faculty) is
the base of the LSP course. The main aim is achieving fluency as well as developing
skills for working with technical and scientific texts and professional communication in
the field of architecture, civil engineering and surveying.
Form of assessment

Continuous

Possible training in foreign languages

Urbanism

FRbEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура
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GEbEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Немски език
Избираем Статут
Започва в семестър

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

0

Практика

2

Завършва в семестър

60
0

GEbEBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

German Language
Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Приложна лингвистика
Водещ преподавател

проф. д-р Боян Алексиев
Анотация
Студентите могат да изберат 1 от 2 нива на изучаване на езика:
Ниво 1: 135 часа за изучаване на общ и 45 часа за специализиран език.
Ниво 2: За студенти с добра обща предварителна езикова подготовка. Включва
45 часа обобщен преговор на лексика и граматика и 135 часа специализиран
език.
Общият език се преподава по оригинални немски системи, а специализираният –
по учебник, разработен за нуждите на УАСГ. Основната цел е постигане на
свободно ползване на немски език, съчетано с формиране на умения за работа
със специализирана научно-техническа литература и професионално общуване
в областите на архитектурата, строителството и геодезията.
Форма на оценяване

Текуща оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
0
60
0

Individual
independant study

60

Department

Applied Linguistics
Principal lecturer

Prof. Dr. Boyan Aleksiev
Annotation
The student can attend one out of two levels of learning:
Level 1: Includes 135 hours language for general purposes (LGP) and 45 hours
German for specific purposes (LSP).
Level 2: For students who have a good knowledge of German for general purposes.
Includes 45 hours revision of vocabulary and grammar and 135 hours LSP.
Authentic German textbooks are used for the LGP course, while a textbook specially
designed for the needs of UACG (general program and chapters for each faculty) and
original texts are the base of the LSP course.
The main aim is achieving fluency as well as developing skills for working with
technical and scientific texts and professional communication in the field of
architecture, civil engineering and surveying.
Form of assessment

Continuous

Possible training in foreign languages

Urbanism

GEbEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

PAUbFBU_M
4.0

ECTS

4.0

Code

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Title of the discipline in the academic curriculum

Философски подходи към урбанизма

Phylosophical Approaches to Urbanism

Избираем Статут
Започва в семестър

PAUbFBU_M

1

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

1

Завършва в семестър

30
0

Type

Elective
1

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Анотация
Лекционният курс дава прочит на градско планиране, градски дизайн и
урбанистичната теория през призмата на философските концепции и движения,
които са повлияли на развитието на идеите за града. Етапите на развитие и
моделите за града, които се разглеждат, са обвързани с интелектуалния
контекст на обществата в различни исторически епохи. Курсът цели да разшири
професионалния кръгозор на студентите-урбанисти в посока към
интердисциплинарно познание и да засили хуманитарния аспект в
професионалната квалификация.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

1

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Arch. Yasen Kyosev
Annotation
This course of lectures aims to give a new reading to urban planning, urban design
and urban theory thorugh the philosophical concepts and movements that shaped the
development of ideas about the city. The evolution phases and the models of the city
discussed in the lectures are situated within the intellectual context of societies in
different historical periods. The course aims to develop the students interdisciplinary
knowledge and to strengthen the humanitarian aspect of their professional
gualification.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

PAUbFBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

EUPPbCBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Урбанистични политики и програми на ЕС
Задължителен Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

2

Завършва в семестър

30
0

4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

EU Urban Policy and Programmes
Type

Compulsory
2

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р арх. Елена Димитрова
Анотация
Дисциплината запознава студентите с политиките и програмите на ЕС за
устойчиво градско развитие и с фондовете за финансиране. Тя изгражда умения
за разработване на проекти за усвояване на средствата от ЕС и правилата за
тяхното управление и приложение.

Форма на оценяване

Изпит

английски

EUPPbCBU_M

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Dimitrova
Annotation
The module introduces the EU policies and programmes for sustainable urban
development and the available funds for financial support. It creates skills for projects
proposals preparation for assimilation of funds and the guidelines and rules for its
management and implementation.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

english

EUPPbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

SMANbCBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Стратегическо управление
Задължителен Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

2

Завършва в семестър

30
0

SMANbCBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Strategic Management
Type

Compulsory
2

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р Септемврина Костова
Анотация
Дисциплината запознава студентите с основните концепции в стратегическото
управление и дава познания относно характеристиките на външната и вътрешна
окръжаваща среда, нейната конкурентност и възможностите за промяна. Тя
развива умения за стратегическо мислене, като акцентира върху ролята на
лидерството и методите за приложение на стратегическите промени.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Septemvrina Kostova
Annotation
The module introduces the key concepts in strategic management and develops
knowledge about the characteristics of the internal and external environment, its
competitiveness and the potential for change. It develops skills for strategic thinking
underlying the role of leadership and the methods for implementation of strategic
change.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

SMANbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

GUDbEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Глобализация и урбанистично развитие
Избираем Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

2

Завършва в семестър

30
0

4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Globalization and Urban Development
Type

Elective
2

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Анотация
Дисциплината проследява връзката между урбанизацията, глобализацията и
глобалните и локални трансформации. В ретроспективен план се разглеждат
различните измерения на глобализацията: икономически, социални,
технологични, политически, културни и екологични. Представят се съвременните
предизвикателства и възможности за местното развитие в условията на
нарастваща глобална обвързаност и конкуренция между глобални пазари,
градове и локализации, организации и хора. Развиват се умения за откриване и
анализ на конкретни урбанистични измерения, факти, явления и въздействия на
глобализационните процеси. Изгражда се отношение и мнение относно
глобалните процеси и тяхното въздействие върху урбанизираните територии.
Форма на оценяване

Изпит

английски

GUDbEBU_M

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Arch. Milena Tasheva - Petrova
Annotation
The course traces the relationship between urbanization, globalization and global and
local transformations. Various dimensions of globalization are considered in
retrospective: economic, social, technological, political, cultural and environmental.
The current challenges and opportunities for local development in the conditions of
growing global connectivity and competition between global markets, cities and
locations, organizations and people are presented. Skills for identification and analysis
of specific urban dimensions, facts, phenomena and impacts of globalization
processes are developed. An attitude and opinion about the global processes and
their impact on the urbanized territories is formed.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

English

GUDbEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

IPPbCBU_M
7.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект "Интегрирано планиране"
Задължителен Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

90

Лекции
Курсов проект

0

Практика

2

Завършва в семестър

90
0

7.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Integrated Planning Project
Type

Compulsory

Starts in semester

2

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Coursework
Practice

120
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Анотация
Проектът има за цел да интегрира политиките на различни сектори от
икономиката и да ги обвърже с развитието на територията, предоставена за
проучване и проектиране в курсовия проект.

английски

IPPbCBU_M

0
90
0

Individual
independant study

120

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Arch. Milena Tasheva - Petrova
Annotation
The project aims to integrate policies from various sectors of economy relating them to
the development of project territory.

Форма на оценяване

Form of assessment

Oral Presentation

Урбанизъм

90

Department

Защита на проект

Възможност за преподаване на чужд език

2

Ends in semester

Possible training in foreign languages

Urbanism

English

IPPbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

UCO2bEBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Градска морфология - II
Избираем Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

15

Практика

2

Завършва в семестър

45
0

UCO2bEBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Composition - II
Type

Elective
2

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Анотация
Курсът цели да запознае студентите с художествените, функционални и
композиционни принципи на обемно-пространственото изграждане на градската
среда.

Форма на оценяване

Текуща оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
15
45
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Arch. Mincho Nenchev
Annotation
The course aims to avail knowledge of artistic, functional and spatial principles
applicable to urban structures and environment.

Form of assessment

Continuous

Possible training in foreign languages

Urbanism

UCO2bEBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

URBPbCPU_M
1.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Учебна практика за ОКС "Магистър"
Задължителен Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

30

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

0

Практика

2

Завършва в семестър

0
30

URBPbCPU_M
1.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Practical Training - Master's Degree
Type

Compulsory
2

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

0
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Анотация
Учебната практика по специалността включва посещения в областни и
общински административни служби, както и проучване на дейността на
проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие
практическото приложение на получените знания от предходните семестри,
както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за
екипна работа, да събират информация, свързана с разработката на дипломна
работа.

Форма на оценяване

Текуща оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

30
0
0
30

Individual
independant study

0

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Arch. Yasen Kyosev
Annotation
The planning practice includes visits to regional and local authority administration
offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The
planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of
their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an
opportunity to collect information that shall facilitate the work over tehir diploma thesis.

Form of assessment

Continuous

Possible training in foreign languages

Urbanism

URBPbCPU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

RUSbCBU_M
4.0

ECTS

Наименование на дисциплината по учебен план

Регионална и урбанистична статистика
Задължителен Статут
Започва в семестър

2

Аудиторни часове (общо)

60

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

30

Практика

2

Завършва в семестър

30
0

RUSbCBU_M
4.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Regional and Urban Statistics
Type

Compulsory
2

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

60
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Анотация
Дисциплината има за цел да запознае студентите със статистическите методи и
техники за регионални сравнения и мястото им в процесите на регионално,
устройствено и интегрирано планиране. Придобиват се знания за познавателни
задачи и решенията пред информационното осигуряване на анализа на
определени регионални нива.

Форма на оценяване

Изпит

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

2

Ends in semester

60
30
30
0

Individual
independant study

60

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Assoc. Prof. Dr. Alexander Tzvetkov
Annotation
The module aims to introduce the statistical methods and techniques for regional
comparisons and their role in the processes of regional, territorial and integrated
planning. Knowledge of research goals and methods for regional comparisons, as well
as the problems and solutions with statistical data at the certain regional level is
obtained.

Form of assessment

Exam

Possible training in foreign languages

Urbanism

RUSbCBU_M

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Сигнатура

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

DPLEbCBU_M
ECTS

10.0

Наименование на дисциплината по учебен план

Защита на дипломна работа
Задължителен Статут
Започва в семестър

3

Аудиторни часове (общо)

0

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

0

Практика

3

Завършва в семестър

0
0

DPLEbCBU_M
10.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Diploma Thesis - Presentation
Type

Compulsory
3

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

300
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р арх. Александър Александров
Анотация
Дипломната работа се представя за защита в дигитален вид и в подвързана
разпечатка – албум (формат А3). Основните резултати на дипломната работа се
представят в 6 табла (формат А0), оформени по преценка на автора и
отразяващи коректно и в ясна последователност целите, основните етапи и
резултатите на изследването. Очаква се на защитата дипломантът да
представи: убедително аргументиран избор на значим урбанистичен проблем за
разглеждане; ясна и убедително аргументирана авторска позиция, изложена
чрез ефективна устна и и графична комуникация; правилно изградена и
балансирана структура на изследването.

Форма на оценяване

Дипломна защита със самостоятелна оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

3

Ends in semester

0
0
0
0

Individual
independant study

300

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov
Annotation
The Diploma Project is presented both in electronic form and as a bound paper –
album (A3 format). The main outcomes of the Diploma Project are presented in 6
tables (A0 format), arranged at the author’s discretion and reflecting correctly and with
a clear subsequence the purposes, main stages and results of the study. During the
oral presentation students are expected to present: well-grounded choice of significant
urban problem for consideration; clear and convincing author’s standpoint presented
through an effective oral and graphic communication; correctly developed and
balanced structure of study.

Form of assessment

Diploma Examen

Possible training in foreign languages

Urbanism
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ECTS

20.0

Наименование на дисциплината по учебен план

Дипломна работа:
Теоретично проучване
Дипломен проект
Задължителен Статут
Започва в семестър

3

Аудиторни часове (общо)

300

Лекции
Упражнения/Семинарни занятия

0

Практика

3

Завършва в семестър

300
0

DPLPbCBU_M
20.0

Code

ECTS

Title of the discipline in the academic curriculum

Diploma Thesis:
Diploma Research
Diploma Project
Type

Compulsory
3

Starts in semester

Academic hours(total )
Самостоятелна
подготовка

Lectures
Exercises/Seminars
Practice

300
Катедра

Градоустройство
Водещ преподавател

проф. д-р арх. Александър Александров
Анотация
Дипломната работа има за цел да демонстрира придобитите знания и умения за
концептуално осмисляне на актуални урбанистични проблеми, разработване на
методически подходи за решаването им и прилагането им в конкретен социален
и пространствен контекст. Тя обхваща две нива: (а) концептуално –
формулиране и осмисляне на урбанистичен проблем; обосноваване на
пътищата за решаването му; изграждане на методически подход за
урбанистична намеса; (б) приложно ниво – илюстриране на възможностите на
подхода в казус(и) от българската практика. Съдържа до 50 страници текст
(максимум 20 хиляди думи); структурирани в основни раздели (увод, обосновка
за избора и изследване на разглеждания проблем, концепция и методически
подход, практическо приложение в избран казус, заключение.
Форма на оценяване

Дипломен проект със самостоятелна оценка

Възможност за преподаване на чужд език

Урбанизъм

3

Ends in semester

300
0
300
0

Individual
independant study

300

Department

Urban Planning
Principal lecturer

Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov
Annotation
Дипломната работа има за цел да демонстрира придобитите знания и умения за
концептуално осмисляне на актуални урбанистични проблеми, разработване на
методически подходи за решаването им и прилагането им в конкретен социален
и пространствен контекст. Тя обхваща две нива: (а) концептуално –
формулиране и осмисляне на урбанистичен проблем; обосноваване на пътищата
за решаването му; изграждане на методически подход за урбанистична намеса;
(б) приложно ниво – илюстриране на възможностите на подхода в казус(и) от
българската практика. Съдържа до 50 страници текст (максимум 20 хиляди
думи); структурирани в основни раздели (увод, обосновка за избора и
изследване на разглеждания проблем, концепция и методически подход,
практическо приложение в избран казус, заключение.
Form of assessment

Diploma Project

Possible training in foreign languages

Urbanism

DPLPbCBU_M

