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: Мулаж
Код на курса: FAR1037
Вид на курса: избираем
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: трета
Семестър: шести
Брой кредити: 6
Име на лектора (и): доц. д-р Капка Манасиева
Резултати от обучението за дисциплината: Цел - студентите да получат
систематизирани знания и практически умения за реализиране на идеен проект.
Обучението протича в етапите: задълбочен анализ на конкретен модел, с цел избор
на подходящ метод за конструиране; практически експеримент върху
конструктивна основа; изготвяне на образец на изделието. Акцентира се върху:
практическа работа при изготвяне на кройки на сложни като форма и подход
облекла; работа по индивидуални телесни характеристики, необходими им при
решаване на конкретни дизайнерски и моделиерски задачи; овладяване на
мулажният метод.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: знания по дисциплините“Конструиране на облеклото” и
“Технология на облеклото”.
12. Съдържание на курса: Моделирането е част от процеса на създаване на облеклото и
дава възможност за реализиране на художествени проекти със сложна конструкция.
Чрез мулажният метод на конструиране се решават по-сложни дизайнерски задачи сложно формообразуване, драпировки и наслагване.
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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: Текущият семестриален контрол има за цел да
стимулира извън аудиторната работа на студентите. Работи се един проект по
избрана тема. Работата върху курсовият проект се отчита ежеседмично и се оценява
на всеки етап, а студентите получават консултации за по-нататъшната си работа. 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

