УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ
Архитектурен факултет, катедра “Градоустройство”,
Бакалавърска програма по урбанизъм

ПРЕДИПЛОМНО ПРОУЧВАНЕ
По време на едномесечната лятна практика след третата учебна година на
програмата се провежда индивидуално предипломното проучване, което има за
цел да осигури необходимата теоретична и фактологична основа за разработване на
дипломната работа.
Основните задачи на преддипломното проучване са свързани със събиране, анализ
и осмисляне на достъпна информация, която да осигури аргументация за темата на
дипломната работа чрез очертаване на наличната система от икономически,
социални, културни, пространствени фактори, които оказват влияние върху конкретни
урбанистични процеси и структури. Проучването завършва с представяне на
аргументирано предложение за тема, обхват и структура на дипломната работа. При
докладване на резултатите от лятната практика (преддипломното проучване) в
началото на 7 семестър трябва да се представят
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
включващо следните материали (разпечатани и подвързани във формат А4):


РЕЗЮМЕ на предлаганата дипломна работа в размер на 1 страница (до 300 думи)
– цели, методи, очаквани резултати.



ОБОСНОВКА за тема, обхват, структура и съдържание на дипломната работа –
преглед на изследвания и реализации по избраната конкретна урбанистична
проблематика (4 до 5 стр., pt 12, line spacing 1.5),



АНАЛИТИЧНА ЧАСТ – извършено проучване на място в конкретен български град
и/или специализирана институция: текст (12 до 15 стр., pt 12, line spacing 1.5),
статистически данни и графичен/ снимков материал (обем по преценка на автора);



БИБЛИОГРАФИЯ на проучената литература с коректно, изчерпателно
отговарящо на съвременните стандарти описание на източниците;



В ПРИЛОЖЕНИЕ по преценка на автора се комплектоват коректно описани (по
отношение на авторство и източник) копия на по-съществени публикации,
нормативни документи, картни, фото- и други материали, които имат отношение
към разглежданата проблематика и са цитирани и коментирани в основния текст
на преддипломното проучване.
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