
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите 

училища” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
1 

 
Проект: BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на 
академичния състав в УАСГ“ 

Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

П О К А Н А 
за участие в  краткосрочен курс 

 

“AutoCAD за преподаватели” 

 

Курсът е в рамките на проекта  „BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно 

израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в 

УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Целевата група са преподавателите на основен 

трудов договор в УАСГ. Участието в този и други курсове по проекта е 

безплатно. 

  

Продължителност: 40 учебни часа (10 вечерни занятия в дните вторник и 

сряда от 17,00 до 20,00 - по 4 учебни часа). 

 

Време и място на провеждане: 15 октомври - 13 ноември 2013 г. в корпус Б 

на Строителен факултет – ет. 5, зала 516.  

 

Водещ на курса ще бъде гл.ас. инж. Албена Дойчева, кат. “Техническа 

механика” към Хидротехнически факултет на УАСГ. 

 

За повече информация и записване: инж. Диана Ценова (cenova_ecc@uacg.bg) и 

инж. Радка Видьова (vidyova_rec@uacg.bg), Център за продължаващо обучение 

(Р205), тел. 02/ 866-6453, вътр. тел. 524. 

 

 

АНОТАЦИЯ 

 
Обучението на академичния състав в областта на компютърната графика цели 

създаването на умения за адекватно и разбираемо онагледяване на преподавания 

лекционен материал, както и професионално оформяне на учебни записки, предназначени 

за студентите. Безспорна е необходимостта от познаването на продукта при консултиране 

на студенти, дипломанти и докторанти в процеса на разработките им. Увеличава се броя 

на изразни средства за оформяне на отчети на научни разработки и доклади за 

конференции и списания. 
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Водещата идея при провеждането на курса е създаване на умения, натрупване на 

знания, възпитаване на техника за постигане на краен продукт – изчертаване, редактиране, 

спесифициране и разпечатване на чертеж, независимо какъв е обектът на проектиране – 

архитектурен, конструктивен, машинен и т.н. 

Курсът включва: 

1. Запознаване с интерфейса на програмата AutoCAD2013 за двумерно 

чертане. Координатни системи и използването им. Начини за работа с командите. 

Помощни режими. Мерни единици. 

2. Команди за чертане на основни елементи – линии, окръжности, арки и 

всички редактиращи команди предназначени за двумерно моделиране. Начини за 

селекция. Работа със слоеве и подредба на чертежа. Визуализиращи команди. 

3. Създаване на блокове. Вмъкване. Редакция на блок. Експортиране в 

чертожен файл и използване на готови. 

4. Създаване, редактиране или използване на готови текстови и дименсионни 

стилове. Вмъкване на текстове, оразмерителни линии, щриховки.  

5. Извличане на информация от графиката, включително отчитане на 

геометрични характеристики на сечения. 

6. Плотиране от Model. Настройване. Мащаби.  

7. Подготовка на файлове за вмъкване в средата на Word и добро оформяне на 

записки, учебници и доклади. 

8. Команди за създаване на 2D линии и производните им. Контури, фигури, 

мултилинии, разделяне на обекти на равни части или през разстояния. Бързи команди. 

Връзки с други програми. Вмъкване на Xref и растерни изображения. Работа с PDF. 

Помощни диалогови кутии и използване на настройки и графични елементи от външна 

база. Почистване на чертежи. 

С курсът се цели постигане на усещането за комфорт при работа в средата на 

програмата и натрупване на необходимите знания за практическото й използване при 2D 

моделирането. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ 
Основна компютърна грамотност в средата на Windows. 

 

 

Препоръчителна литература 

 
[1] George Omura with Brian C. Benton  Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 

2013, Autodesk – Official Training Guide. 

[2] Ellen Finkelstein, AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013 BIBLE, the comprehensive, 

tutorial resource. 

[3] David Byrnes, Bill Fane, AutoCAD 2013 for DUMMIES 

 


