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: Естетика
Код на курса: ARC1271
Вид на курса: факултативен
Ниво: бакалавър
Година от обучението: трета
Семестър: шести
Брой кредити: 6
Име на лектора (и): доц. д-р Бойчо Бойчев
Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението е да се изградят у
студентите знания, умения, естетическа култура и естетическо възпитание, които да
способстват за тяхната професионална реализация и личностно утвърждаване.
Познанията по естетика ще им помогнат при усвояването на основни дисциплини от
сферата на специалността и при изграждането на една цялостна представа за
върховете на човешката художественост, смисълът на творчеството и мястото на
красивото и възвишеното в човешките взаимоотношения.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Препоръчително е студентите да са се запознали с
учебника по естетика за средните училища – там, където дисциплината се е
изучавала.
12. Съдържание на курса: Същността на красивото и грозното в многостранните им
проявления, класификацията на понятията и институтите на изкуството, историята
на естетическите идеи и систематиката на категориите на естетиката.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: упражнения, курсови
проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Студентите трябва да разработят по един курсов
проект по зададена от преподавателя тема, съобразен със съдържанието на учебната
дисциплина или плана за научно-изследователска дейност. Изпит се провежда в
края на семестъра. Изпитът оценява изпълнението на проект по зададена тема.
16. Език на преподаване: български

