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: Иновации в модата и текстила
Код на курса: FAR1256
Вид на курса: избираем
Ниво: бакалавър
Година на изучаване: четвърта
Семестър: седми
Брой кредити: 6
Име на лектора (и): доц. д-р Капка Манасиева
Резултати от обучението за дисциплината: Целта на дисциплината е да бъдат
запознати студентите с промените в модния бранш и текстилната индустрия,
които са резултат от глобализацията. Да се разбере как въвеждането на цифрови
технологии и иновации променят начините за проектиране и производство на
модни продукти и текстил.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: познания в областта на текстилното производство
12. Съдържание на курса: Иновационната политика в шивашкото и текстилно
производство. Тенденции в проектирането. Продуктови иновации. Съвременни
иновативни бизнес практики. Модулно изграждане на колекции. Особености на
иновационната политика на фирмите от модния бранш и текстилната индустрия.
Изграждане на модулна колекция
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
- Велев, Т. Маркетинг на производствените услуги: [Моногр.]. Унив. изд,
Стопанство, 1992.
- Гановски, В. С., Д. Д. Дамянов , Д. С. Чакърски, Основи на автоматизацията,
роботизацията и ГАПС. С., Техника, 1994
- Ганчев, Панайот и Олга Гераскова. Влияние на бизнес стратегиите върху
организационните промени в предприятията. Електроника, 2004
- Дамянов, Д. Иновационна политика София, 2002
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

