
Архитектурен факултет
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Изобразително изкуство
Специалност: Моден дизайн
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Конструиране на облекло
2. Код на курса: FAR1058
3. Вид на курса: задължителна
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора (и): доц. д-р Капка Манасиева
9. Резултати от обучението за дисциплината: Изработването на основна конструкция

по зададен модел е основна цел на дисциплината. Дава се възможност на
студентите реално да претворяват своите модели от скица до изделие

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни изисквания: Необходим e интерес към облеклото.
12. Съдържание на курса: Дава фундаментални теоретични познания и практически

умения в областта на конструирането на облеклото. Дава се възможност на
студентите сами да изберат системата, както и съответната основна конструкция на
облеклата които проектират. Дисциплината обосновава взаимната връзка между
размерните характеристики на човешкото тяло и дрехата,неговата функция и
естетика. Създаването на нови образци облекла винаги се предшества от
предварителна разработка на конструктивна основа, върху която се изгражда
идеята на дизайнера. Познаването на различни методи за конструиране осигурява
необходимата база за разработване на различни по сложност модели в зависимост
от материалите.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения,
курсови задачи, курсови проекти, самостоятелна работа, консултации

15. Методи и критерии на оценяване: В края на 4 семестър се оформя текуща оценка
формирана от оценките върху курсовите проекти и оценката от тяхната защита.
Текущата оценка формира 30 % от общата оценка по дисциплината. Изпита е
върху въпрос от конспекта- писмен и устна защита на знанията.
Продължителността на етапа – писмен изпит е 2 часа.

16. Език на преподаване: български




