УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
ПРОМИШЛЕНИ И АГРАРНИ СГРАДИ

На вниманието на:
Всички студенти по специалността „Архитектура“, IV курс, разработващи курсов проект по „Промишлени сгради
– проект II”
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Предвид обявената извънредна епидемична обстановка, по-долу ви изпращаме

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ
I. ФОРМАТ
Курсовият проект се предава дистанционно по електронен път под формата на албум. Всички страници на
албума се композират по творческо усмотрение на студента в задължителен формат А3 и записани като
един *.PDF файл с n-брой страници.
II. СТРУКТУРА
Албумът задължително съдържа следните компоненти, подредени по страници в следния ред:
1. Челна страница, с: име на дисциплината; заглавие на проектната разработка (тема на проекта); име,
курс, група и факултетен номер на студента; имена на съавторите за колективната част от разработката;
водещ преподавател; дата.
2. Предварителни проучвания, съдържащи задължително:
2.1. Кратък анализ на заданието, определяне на обхвата и съдържанието на проекта, нормативни
ограничения *;
2.2. Опорен план и снимков материал на производствената територия **;
2.3. Кратко представяне и критичен анализ на 3 примера, аналогични на темата на проектната
разработка (за индустриалната територия) **;
2.4. Кратка теоретична концепция за проектната разработка на територията **;
2.5. Кратко представяне и критичен анализ на 3 примера, аналогични на темата на проектната
разработка (за сградата) *;
2.6. Кратка теоретична концепция за проектната разработка на сградата *;
3. Извадки от всички етапи на работата по време на семестъра – колективно за зоната и индивидуално
(скици, работни чертежи, снимки) показващи прогреса на проекта;
4. Графични материали по задание:
4.1. Устройствени схеми – функционално зониране и комуникации (подзони, градски,
автомобилен, товарен транспорт и пешеходни комуникации) **;
4.2. Идеен застроителен план на територията **;
4.3. Обемно-пространствено решение на територията чрез тримерни визуализации или снимки
на макет **;
4.4. Генерален план *;
4.5. Функционална организация (схема на групите помещения и връзките между тях);
4.6. Всички разпределения, вкл. план покрив *;
4.7. Поне два характерни разреза *;
4.8. Всички фасади *;
4.9. Обемно-пространствено решение чрез тримерни визуализации или снимки на макет *;
4.10. Други * – по усмотрение на студента и/или по препоръка на преподавателя.
Забележка: ако чертежите не се вместват в указаните мащаби във формата на
листа е препоръчително да се композират по най-добрия начин в листа с указване на
линеен мащаб.
Със * са посочени индивидуалните материали отличаващи портфолиата на
студентите от колектива;
Със ** са посочени чертежите, които са разработени от колектив и са с едно и също
съдържание за портфолиото.
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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
ПРОМИШЛЕНИ И АГРАРНИ СГРАДИ

III. СРОК И НАЧИН ЗА ИЗПРАЩАНЕ.
Албумът се изпраща чрез електронната платформа на УАСГ (Начална страница> Моите дисциплини>
Архитектурен факултет> Architecture Faculty> Архитектура> VIII семестър> ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ - втори
проект, в папката на съответната група, ключ за записване по дисциплината: 20192020) в срок до 24 юни
2020 г. (сряда), 14:00 ч.
Файловете се наименуват със следния шифър: XXXX-046.00-YYYYY, където
• XXXX е годината на разработка на проекта (2020);
• 046.00 е идентификационен № на курса по учебна програма;
• YYYYY е факултетният номер на студента;
Забележка: За студентите, които имат затруднения за представяне на
проектите по електронен път предоставяме възможност за предаване на
проектите (албумите) – за всички групи, на 24 юни 2020 г. (сряда), от 14:00 ч.
до 15:00 ч. в зала 801 на УАСГ.
Проектите няма да се защитават пред комисия!
IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ – ПРОЦЕДУРА, КРИТЕРИИ И СРОКОВЕ
На 7 юли 2020 г. вашите предварителни оценки от проекта ще бъдат обявени на електронната
платформа. В случай, че някои от вас имат възражения по получената оценка, ще имат възможност да
изпратят своето възражение в тридневен срок (до 10 юли 2020г., включително) до водещия
преподавател, така че да организираме комисия за он-лайн защита на вашия проект. Комисията ще се
проведе в седем дневен срок датата на последното получено възражение (при наличие на такова).
В случай, че след срока за подаване на възражения, няма постъпили възражения, то оценките ще се
считат за окончателни.
По решение на катедра „Промишлени и аграрни сгради“, оценяването на проектите ще се осъществи
дистанционно от предварително сформирани комисии (по групи).
Всеки преподавател за съответната група ще оцени проектите по следните критерии:
Пълнота и задълбоченост на предварителните проучвания (план)
Изчерпателност на устройствените схеми (план)
Целесъобразност и оригиналност на идейния ЗП (план)
Обемно-планировъчно и силуетно решение на зоната (план)
Пълнота и качество на представянето (план)
Предварителни проучвания (сграда)
Kачество на функционално-технологичното решение на сградата (сграда)
Архитектурен образ и оригиналност на проекта (сграда)
Конструктивното решение (сграда)
Пълнота и качество на представянето (сграда)
Отношение към работата на студента и колектива през семестъра
Вашата оценка се сформира като средно-аритметична стойност от персоналните оценки на
преподавателите в комисията.
За допълнителни разяснения и въпроси по настоящото указание може да се обръщате към вашия
водещ преподавател.
София,
28.05.2020 г.
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доц. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА
(Ръководител кат. „Промишлени и аграрни сгради)
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