
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

 
Магистърска програма – СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ 
в Архитектурен факултет, предназначена за студенти със завършена 
степен Магистър по Архитектура - РЕДОВНА ФОРМА  
 
 Продължителност на обучение:  три семесъра, от които два с учебни 
занятия- лекции, упражнения и семинари и един семестър - дипломна работа. 
 
 Магистърската програма СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ 
има за цел да подготви специалисти(магистри-архитекти) в областта на 
актуалната проблематика на съвременните архитектурни технологии.  
 Обучението предоставя адекватни знания и умения, свързани с най-
съвременните архитектурно-конструктивни решения, реализирани в последните 
поколения високотехнологични сгради и съоръжения.  
 В образователния процес е заложен теоритично-практически подход за 
стимулиране прилагането на теоритичните  знания в разработването на 
курсовите и дипломния проект, а в последствие и в реалната архитектурна 
практика.  
 Програмата включва групи дисциплини, които са с надстроечен характер. Те 
са свързани с представяне и анализ на съвременни високотехнологични 
решения, които променят архитектурното съзнание към създаване на 
архитектурна форма чрез високотехнологична конструкция и детайл. В 
дисциплините се проследяват специфични тенденции в развитието на някои 
уникални конструкции за покрития и фасадни структури и техните специфични 
акустични, светлинни и енерго-ефективни проблеми. Сградата се разглежда 
като сложна структура със специфична технология за решаване на някои 
сградостроителни проблеми. 
 Обучението по СЪВЕМЕННА АРХИТЕКТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ  стимулира 
студента да анализира правилно всички сложни сградостроителни проблеми в 
една съвременна високотехнологична сграда чрез анализ на връзките между: 

- високотехнологична конструкция и архитектурна форма; 
- функция, високотехнологична конструкция и архитектурна форма; 
- конструкция и сградна обвивка; 
- високотехнологични покрития, сградна обвивка и архитектурна форма; 
 
Магистър по СЪВЕМЕННА АРХИТЕКТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ ще бъде 
подготвен в следните направления: 
- да познава съвременни системи и материали за изграждане на фасадни 

структури за етажни и зални сгради с техните специфични контруктивни, 
експлоатационни и функционални проблеми; 

- да познава съвременни покрития за големи зални сгради с техните 
проблеми и начина на решаване; 

- да анализира архитектурното пространство, с цел създаване на 
благоприятна акустична, светлинна и енергоефективна среда; 

- успешно да проектира, прилагайки знанията от теоритичните 
дисциплини; 

- способност за преосмисляне и самоанализиране на собствения си 
проектантски подход, ползвайки придобитите знания от обучението; 

- да формира критична оценка към настоящата архитектурна среда. 
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Програмата развива творческото и критично мислене на студентите и 
способностите за анализ на съществуващата архитектурана среда. 
Дисциплините в програмата са базирани на най-нови технологични 
постижения и реализации на водещи световни фирми в съответната област.  
Лекторите са изявени специалисти - инженери и архитекти, представители 
или преки участници в тези проучвания. 

  
 Учебният план обхваща задължителни дисциплини през първите два 
семестъра. Третият семестър е за разработване и защита на дипломна работа 
за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”. 
 
 Придобитата квалификация след успешното завършване на програмата: 
магистър-архитект по СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ . 
 
 Предназначение на програмата: Съгласно Квалификатора на областите на 
висше образование  и професионалните направления (ДВ, бр.64/2002г.), 
програмата се ориентира към следните категории студенти от направление 5.7 
„АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ”: 

- Студенти, завършили магистърска програма по сп.Архитектура в 
страната; 

- Студенти, завършили магистърска програма по сп.Архитектура в чужбина; 
 
Критериите за прием са свързанис успех по определени дисциплини от курса 
на следването им, владеене на английски език на ниво В1 или В2 и 
портфолио с архитектурни проекти на кандидатите. 

 
 
Адреси за контакти: 

Доц.д-р арх. Мариана Цветкова – отговорник за магистърската програма, 
катедра „Сградостроителство”, Архитектурен факултет, тел:963-52-45, 
www.uacg.bg.   

 


