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: Моделиране на дамско облекло
Код на курса: FAR1259
Вид на курса: избираем
Ниво: бакалавър
Година от обучението: трета
Семестър: пети
Брой кредити: 6
Име на лектора (и): доц. д-р Капка Манасиева
Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да даде на студентите
систематизирани знания и практически умения за реализиране на идеен проект.
Обучението протича в следните етапи: задълбочен анализ на конкретен модел,с цел
избор на подходящ метод за конструиране; практически експеримент върху
конструктивна основа; изготвяне на образец на изделието.
През първият етап студентите придобиват умения и знания за правилно
разработване на моделни варианти върху подбрана конструктивна основа и
последващ анализ, кройки на дамски и мъжки горни и връхни облекла. Студентите
придобиват знания и умения за работа по индивидуални телесни характеристики с
цел: изработване на кройки на различни модели горни и връхни облекла. Акцент в
практическата работа е овладяване на мулажния метод при изготвяне на уникални
образци облекла и уточняване на сложни модели.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: познания дисциплините “Конструиране на облекло” и
“Технология на облеклото”.
12. Съдържание на курса: дава възможност за реализиране на художествени проекти
със сложна конструкция. Използват се класически методи за конструиране – мулаж,
приблизителен и пропорционално-изчислителен, които се анализират в зависимост
от конкретни дизайнерски задачи, с цел избор на най-подходящият метод.
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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: В края на семестъра до изпит се допускат
студенти с изработен курсов проект. Студенти, които са изработвали, отчитали и
оценени отлично при работата си върху проекта се освобождават от практическата
част на изпита.
16. Език на преподаване: български

