Архитектурен факултет
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Изобразително изкуство
Специалност: Моден дизайн
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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Наименование на курса: Рисуване
Код на курса: FAR1078
Вид на курса: задължителен
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: втора
Семестър: трети
Брой кредити: 3
Име на лектора (и): доц. Николай Нинов, ас. Албена Свещарова
Резултати от обучението на дисциплината: Студентите доразвиват знания и
умения в областта на рисунка. Имат възможност да експериментират.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да притежават основни знания и
умения по рисуване, да показват творчески заложби.
12. Съдържание на курса: Работата с модел продължава с конкретни задачи, които
доразвиват уменията на студентите. По възможност се прави пленер.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
1. Учебньи рисунок в Академии художеств, ИИ, Москва, 2000 /album/ 2. Neret, G.,
Kazimir Malevich and Suprematism, Taschen, 2003 3. Wolf, N. Ernst Ludwig Kirchner,
Taschen, 2003 4. Fashion design course , St. Fart 2010 /album/ 5. Mullins, C.,Painting
People : The state of the art / - London : Thames & Hudson, 2006 6. What Great Paintings
Say : From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera: Vol.1 - . - Koln : Taschen, 2005 /album/
7. Nuridsany, M.,100 Masterpieces of Painting : From Lascaux to Basquiat, from Florence
to Shanghai / - Paris : Flammarion, 2006
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения,
курсови проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации
15. Методи и критерии на оценяване: Изпит се провежда в края на семестърa.
Студентите представят по 2 курсови задачи и един курсов проект на семестър по
зададена от преподавателя тема, съобразно със съдържанието на учебната
дисциплина или плана за научно-изследователска дейност. Формат и материали
за работа - по избор на студента. Изпитната задача формира 30% от годишната
оценка, а останалите 70% се формират от текущи поставени през семестъра от
преподавателя курсови задачи и проекти
16. Език на преподаване: български

