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: „Дизайн мениджмънт“
Код на курса: MAN1242
Вид на курса: факултативна
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: четвърта
Семестър: осми
Брой кредити: 6
Име на лектора: доц. д-р Капка Манасиева
Резултати от обучението за дисциплината: Очакваните резултати от обучението по тази
дисциплина се свързват с формиране в студентите на научен и методичен подход при
реализиране на управлението на дизайна. Провокиране на критичното и аналитично
мислене на студентите по отношение на управлението на дизайна – от гледна точка на
мениджъра и от гледна точна на твореца- дизайнер.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Запознава студентите с дизайн мениджмънт концепциите и
идеите както и ежедневните предизвикателства които срещат дизайн мениджърите в
бизнеса - в различните дизайн направления. Цели разбиране на дизайн мениджмънта и
спецификата на съвременните подходи при управление на дизайн процеси и продукти.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Студентите трябва да
разработят курсова задача по зададена от преподавателя тема, съобразно съдържанието
на учебната дисциплина. Курсовата задача е групова, част от извънаудиторната заетост
на студентите и се консултира от преподавателя.
15. Методи и критерии на оценяване: В края на семестъра се оформя текуща оценка
формирана от оценките върху курсовата задача. Текущата оценка формира 30% от
общата оценка по дисциплината. Изпитът е върху въпрос от конспекта - писмен и устна
защита на знанията. Продължителността на етапа – писменият изпит е 2 часа.
16. Език на преподаване: български, английски.
17. Практика: не е предвидена в учебния план.

