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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC 2073
2. Наименование на учебната дисциплина: Моделиране 2
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. Николай Нинов
9. Резултати от обучението: Основни цели на дисциплината „Моделиране 2” са:

овладяване и осмисляне на скулптурата като пластично - пространствен визуален
език.
Основен обект за изучаване в часовете е човекът – (физика, природа, дух), на базата
на анализ на конкретен обект – модел. Синтезиране на идеи и пластични форми,
свободно боравене с пластиката и материалите.
Дисциплината съгласно предложения учебен план, на успешно завършилите тази
степен се гарантират следните знания и умения:
Основни познания, умения и навици в областта скулптурната композицията.
Чрез допълнителните задачи се дава най-широк диапазон  от знания и умения,
осигуряващи адаптивност при изменящата се среда и бърза приспособимост при
професионалната реализация.
Придобиват се качества за самостоятелна творческа работа и успешно включване в
екип, усвояват се основни познания в съответната изобразителна техника, опознава
се технологията за работа със съвременните репродуциращи способи.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За дисциплината „Моделиране 2”

студентите имат основни познания за форма и пространство, по време на часовете
те надграждат умения и знания в друга посока важна за бъдещите архитекти.

12. Съдържание на курса: да се разбере и реализира форма в дадено пространство.
Възпроизвеждането (копиране) на форма от натура е особено полезно за бъдещите
архитекти.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Моделирането е
изкуство, а създадените триизмерни образи са съвкупност от интелектуален  и
ръчен труд с използване на различни методи, технологии и know-how.

15. Методи за оценка и критерии: Оценява се финалния резултат. Произведенията на
студентите трябва да покажат владеене на композицията, добро комбинаторно
мислене, усет за колорит, формообразуване и цялостна пластична култура.

16. Език на преподаване: български


