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

1. Наименование на курса: Ателие – изработване на облекло
2. Код на курса: FAR 1092
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Капка Манасиева
9. Резултати от обучението за дисциплината:
- формиране на трайно познание у бъдещите дизайнери;
- създаване у студентите на трайни критерии по отношение на изработването на
облекла.
Обучението осъществява целта за цялостно познаване на класическите и съвременни
техники при изработване на облеклата. Развиване на знания и умения за изработване на
прототипи, уникални модели и същевременно, разбиране на технологична последователност
при серийно производство. Акцентите са върху реализиране на дизайнерска идея,
конструкция и специфики на материалите.
10. Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно
11.Предварителни изисквания: знания по проектиране, технология и материалознание
12. Съдържание на курса (анотация)
Обучението по дисциплината Ателие- изработване на облекло формира основни и
трайни знания у студентите, запазва всичко най-ценно от традициите в изработването на
облекла и включва новостите в технологичната изработка. Целта на дисциплината е: да бъдат
изучени процесите на изработване на облекла- прототипи, по индивидуален и конфекционен
начин; да им даде необходимите умения за изработване на облекла с класически, съвременни
и иновативни технологии, и компетентност да създават качествени облекла съответстващи на
дизайнерското задание.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения.
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът в края на годината е практически и той
формира 30% от финалната оценка. Общата оценка се формира като курсовите задачи се
оценяват и общата им оценка формира 70% от финалната.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: дисциплината изисква изпълнение на практически задачи в материал.

