Утвърдил:
(ръководител катедра)

Справка за дейността на
Капка Йорданова Манасиева
кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика,
организация и управление (Мода и дизайн))
1. Учебната дейност
Аудиторни и извънаудиторни занятия
А
1. Разработване в екип на учебни планове

„Моден дизайн”, ОКС „Бакалавър”
„Мода” ОКС „Бакалавър”
„Мода и мениджмънт в модата” ОКС „Бакалавър”

2. Участие в разработване на доклади за
акредитация на специалности
3. Разработване на учебни програми и лекционни
курсове

Професионално направление „Изкуства”
•

ОКС „Бакалавър”

Конструиране - 1996 г., Моделиране - 1997 г.,
Материалознание - 1998 г., Реклама в модата - 2010 г.,
Бизнес планиране - 2011 г.
•

ОКС „Магистър”

Организация на производството - 2006 г., Организация и
управление на бизнеса с облекла - 2008 г., Реклама 2010 г.
4. Участие в комисии

Член на Държавна изпитна комисия, 2000 г. – 2012 г.
Член на комисия за кандидат – студентски изпити

Б

Учебни материали

1. Изготвяне и използване на презентации по
следните дисциплини:
2. Организация и практическа реализация на
студентска продукция в национални конкурси,
панаири и изложения на специалност „Моден
дизайн”

Реклама в модата; Мулаж ; Бизнес планиране
България:
Варна 1996 г. - 2012 г., Албена -1998 г. София - 1998 г,
2010 г.,
Пловдив - 2005 г., Габрово - 2006 г. , Русе - 2010 г.
Германия: Липщат, Дни на България - 2008 г.

Монако, Монте Карло - 2011 г.
3. Поддържане на лаборатория, ателие по
„Конструиране и технология на облеклото”
В

1996 г.- 2012 г.

Работа със студенти в научноизследователски
и художественотворчески проекти

1. Консултации по проекти и курсови задачи по:

Конструиране
Моделиране
Бизнес планиране
Реклама

2. Консултации по изготвяне на раздел от
дипломната работа и годишни проекти в
материал

1996 г. – 2012 г.

3. Консултации по индивидуални проекти и
участия в конкурси.

1996 г. – 2012 г.

4. Ръководство на над 70 дипломанти - ОКС
„Бакалавър”

2000 г. – 2012 г.

2. Научноизследователска дейност
А1

Участие в научноизследователски проекти

1

Работна конференция на институтите по изкуства и музика в
Югоизточна Европа „Процеса Болоня: новите предизвикателства Май 2004 г.
пред висшето образование по изкуства” Любляна, Словения
Учебна визита в Университета в Ексетър, Великобритания по
Март 2011 г.
Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз
«Създаване и поддържане на «основано на търсене»
професионално образование и обучение- опита на Великобритания
на регионално и локално ниво»

2

Манасиева,К. Instruments and tools, principles and frameworks for
lifelong learning in Bulgaria
А2

Участие с доклади в международни и национални научни
форуми

1.

Научна конференция ЕМФ , ТУ София

2001

Манасиева,К. Моделиране на облекла за гимнастически спортове
2.

Международен конгрес- Машиностроителни технологии , Варна

2004 г.

Манасиева,К. Особености на инженерното консултиране в шевната
промишленост на България.
3.

Международен конгрес- Машиностроителни технологии, Варна
Дамянов,Д.Д., Манасиева,К.Й., Гъвкави производствени системи за

2006 г.

масово поръчково производство.
Международен конгрес “Мениджмънт и инженеринг” 06, Созопол
4.

Манасиева, К. Адаптиране на масовото производство към
постоянно променящите се пазарни изисквания.

5.

Месец на науката, Варна

2006 г

2006 г.

Дамянов,Д.Д., Манасиева,К.Й., Стратегии и подходи за
производство на индивидуализирани продукти.
6.

Месец на науката, Варна

2007 г

Манасиева,К. Подход за интегриране на продуктовото и процесно
разнообразие
7.

XV Национална научно-техническа конференция „Aвтоматизация
на дискретното производство”

2006 г.

Дамянов,Д.Д., Манасиева,К.Й. Една нова производствена стратегия
при производството на поръчкови продукти.
8.

XVIІ ННТК с международно участие „АДП-2008”, Семково

2008 г.

Манасиева, К.Й., Изследване на възможностите на
производствения процес по отношение на въвеждане на
принципите на масовата къстамизация.
9.

Месец на науката, Варна

2009 г.

10.

Международен моден конгрес , Русе

2010 г.

Манасиева,К. Обучението по моден дизайн, примера на ВСУ

11.

Първа международна научно – практическа конференция
„Икономика и мениджмънт’ 2010”, Варна

2010 г.

Манасиева, К.Й., Теоретични изисквания при планиране и
организиране на производството на индивидуализиран продукт
А3

Участие в конференции и семинари на ВСУ
Участие в международен ГРИД семинар „Академия за лидери”
Участие в научен форум „Информационните технологиикатализатор на промяна”
Участие в семинар на тема „Използване на интерактивни дъски в
обучението на студенти”
Английски език - ниво В2

Б

Участие в национални и международни
научноизследователски и научно-приложни задачи и проекти

1

Международен моден конгрес – Русе
доклад „Обучението по моден дизайн, примера на ВСУ”

Сертифицирано обучение,
2010г.
Сертифицирано обучение,
2010г.
Сертифицирано обучение,
2011г.
Сертифицирано обучение,
2011 г.

22-24.04.2010 г.

2

Семинар „Нови технологии и материали в областта на дамското и
мъжкото шивачество”, по проект „Да научим повече от занаята”,
организиран от ПГ по текстил и моден дизайн, по проект СФ на ЕС

април 2010 г.

доклад и презентация „Технологии в модата”
3

Семинар „Нови технологии и материали в областта на дамското и
мъжкото шивачество”, по проект „Да подадем ръка на нашите
ученици”, организиран от ПГ по текстил и моден дизайн, , по проект
СФ на ЕС

23.01.2009 г.

доклад и презентация „Тенденции в организацията и
управлението на шивашкото производство”
4

Първа пролетна национална конференция „Утвърждаване и
повишаване авторитета на учителя в съвременните условия” , гр.
20–21.03.2010 г.
Варна
доклад, уоркшоп: Казаларска,С., Манасиева,К.„Невербалното
общуване в професията на учителя, визия, дрес код”

В

Г

Академична мобилност
Кралска академия – Антверпен, Белгия

2006 г.

HELMO- Лиеж , Белгия

2009г

Учебна визита в Университета в Ексетър, Великобритания

2010 г.

Научни публикации (печатни и електронни), включително
публикации в международни издания; публикувани след
придобиване на докторска степен.

2001 г. -2005 г.
2008 г. – 2012 г.

Статии:
1.

Манасиева, К.Й., Моделиране на облекла за гимнастически
спортове

Научна конференция Е М Ф
`2001, Созопол

2.

Манасиева, К.Й., Особености на инженерното консултиране в
шевната промишленост на България

Международен конгресМашиностроителни технологии,
Варна, 2004.

3.

Манасиева, К.Й., Изследване на възможностите на
производствения процес по отношение на въвеждане на
принципите на масовата къстамизация

XVII ННТК с международно
участие „АДП-2008”

4.

Манасиева, К.Й., Теоретични изисквания при планиране и
организиране на производството на индивидуализиран продукт

Първа международна научно –
практическа конференция
„Икономика и мениджмънт’
2010” 16-17.09.2010, Варна

5.

Манасиева, К. (2011) Стратегическо управление на дизайна и
иновациите във фирмата.

Известия на Съюза на учените
Варна,1/ 20011г.

6.

Манасиева, К.Й., (2012) Стратегически приоритети за развитие на
модната индустрия

Научно-техническо списание
“Текстил и облекло” – издание
на НТС по текстил, облекло и
кожи бр.3 март 2012

7.

Манасиева, К.Й., Реализиране на индивидуален подход към
потребителя в модната индустрия

8.

Манасиева, К.Й., Развитие на веригите на доставки в модната
индустрия

Алманах на ВСУ, направление
архитектура и строителство,
кн.5, 2011
ХІІI-та Международна научна
конференция ''Управление и
устойчиво развитие'' ,
март 2012 , Юндола

9.

Манасиева, К.Й., Реализиране на масово шивашко производство
по индивидуална поръчка

10.

Манасива, К. (2012) Управление на дизайна в организации
ориентирани към клиента.

Научен семинар „Иновации в
дискретното производство”,
НТС по машиностроене, 30 март
2012 г., София
Сп. Индустриален
мениджмънт, бр.1/2012 г., ISSN
1312-3793, ТУ- София. (под

печат)

Студия
11.

Манасиева, К.Й., Гъвкавостта като управленска и организационна
задача в динамична среда

електронно издание на ВСУ ,
2012 г.

Монография
12.

Манасиева, К.Й., Модата – индустриален фокус

Издателство на ВСУ, 2012 г.

3. Художественотворческата дейност
А
1

Участие в проекти, художественотворчески изяви, включително
творчески изяви на международно признат форум;
Проектиране на изложбена площ за Национално изложение за Самостоятелен проект
облекло и текстил BGate 2010г. и организация на ревю на студентите
от спец. МММ.

2

Проектиране на сценични костюми за АТТ- ВСУ

3

Проектиране на текстилни продукти за попълване на рекламния фонд Авторски проекти и
ръководство на студентски
на ВСУ
проекти

4

Проектиране на облекла и персонален стайлинг – извън университета

Б

Художествени проекти

1

Проект «Нощ на учените» с Пърформанс „Заедно в търсене на Художествено и техническо
ръководство на студентски
красотата”, 26.09.2010
проекти в екип

2

Проект „ Шалове”.

Самостоятелен проект по
заявка на Академичен танцов
театър

Адресно проектиране авторски проекти

Ръководство на студентски
проект

2010 г.- 2011 г.
3

Проект „Сакото”

Ръководство на студентски
проекти в екип

2008 г.

4. Други значими постижения
А. Отличия:
Сребърен плакет- 20 години ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011 г.
Грамота от Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”- 15 години ВСУ „Черноризец Храбър”, 2006 г.
Б. Други: Интервюта за вестници и телевизия, подпомагане на обществената практика с консултации и
съдебна експертиза, член на национално жури в проект на МОН, организиране на форуми и съвместни
проекти със средни училища.

22.03.2012 г.
Варна

изготвил:
/д-р инж. Капка Йорданова Манасиева/

